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PROF

Algarve. . . . . . . . . . .

NUTS III abrangidas

Municípios abrangidos

Alentejo Central . . . . Alandroal
Arraiolos
Borba
Estremoz
Évora
Montemor-o-Novo
Mourão
Portel
Redondo
Reguengos de Monsaraz
Vendas Novas
Viana do Alentejo
Vila Viçosa
Sousel
Baixo Alentejo . . . . . Aljustrel
Almodôvar
Alvito
Barrancos
Beja
Castro Verde
Cuba
Ferreira do Alentejo
Mértola
Moura
Ourique
Serpa
Vidigueira
Algarve. . . . . . . . . . . Albufeira
Alcoutim
Aljezur
Castro Marim
Faro
Lagoa
Lagos
Loulé
Monchique
Olhão
Portimão
São Brás de Alportel
Silves
Tavira
Vila do Bispo
Vila Real de Santo
António
207529975

Direção-Geral de Alimentação e Veterinária
Aviso n.º 772/2014
Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 e alínea d) do n.º 3,
ambos do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na redação introduzida pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, notificam-se
os candidatos excluídos ao procedimento concursal para constituição de
reserva de recrutamento, aberto pelo Aviso n.º 11541/2013, publicado
no Diário da República n.º 178, 2.ª série, de 16 de setembro de 2013,
para preenchimento de um posto de trabalho na carreira e categoria de
assistente técnico, do mapa de pessoal da Direção-Geral de Alimentação
e Veterinária, para o Gabinete Jurídico, na modalidade de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de que o projeto
de lista dos candidatos admitidos/excluídos, se encontra disponível para
consulta na Sede da DGAV, sita no Largo da Academia Nacional de Belas
Artes, n.º 2 Lisboa, bem como na página eletrónica — http://www.dgv.
min-agricultura.pt /portal/page/portal/DGV/Recursos/Recursos Humanos /Procedimentos Concursais /2013/Aviso n.º 11541 — OE201309/
0309 — Assistente Técnico para o GJ.
Os candidatos excluídos por qualquer dos motivos identificados no
respetivo projeto de lista, ficam desta forma notificados, nos termos
do n.º 1 do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro,
na redação introduzida pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril,
para, no prazo de 10 dias úteis dizerem, querendo, por escrito, o que
se lhes oferecer.

O exercício do direito de participação dos interessados é efetuado
através do modelo de formulário tipo, aprovado pelo Despacho
n.º 11321/2009 e publicado no Diário da República, 2.ª série, de
08 de maio de 2009, disponível para download na página eletrónica
da DGAV, em http://www.dgv.min-agricultura.pt /portal/page/portal/DGV/Recursos/Recursos Humanos /Procedimentos Concursais
/Formularios.
27 de dezembro de 2013. — A Diretora-Geral, Maria Teresa da Costa
Mendes Vítor Villa de Brito.
207516155
Aviso n.º 773/2014
Em conformidade com o estipulado na alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do
artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que
após anuência da Agência Portuguesa do Ambiente, I. P., foi autorizada
a consolidação definitiva da mobilidade interna na categoria de técnico
superior, nos termos dos n.os 2 a 4 do artigo 64.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro, com a alteração introduzida pelo artigo 35.º da Lei
n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, tendo sido celebrado contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com Maria
Teresa Fernandes Pinheiro Carrilho, com efeitos a 1 de dezembro de
2013, integrando um posto de trabalho de técnico superior do mapa de
pessoal da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, sendo mantida
a 8.ª posição remuneratória, da categoria de técnico superior e o nível
remuneratório 39, conforme situação jurídico-funcional existente no
organismo de origem.
2 de janeiro de 2014. — A Diretora-Geral, Maria Teresa da Costa
Mendes Vítor Villa de Brito.
207516722

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo
Aviso n.º 774/2014
Processo disciplinar — Notificação de acusação
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 49.º do Estatuto Disciplinar
dos Trabalhadores que exercem Funções Públicas, aprovado pela Lei
n.º 58/2008, de 9 de setembro, não sendo possível a notificação nos
termos do n.º 1 da mesma disposição legal por se desconhecer o paradeiro, fica por este meio notificada Isabel Cristina Pinto dos Prazeres
Malanho, assistente técnica do mapa de pessoal da Direção Regional
da Agricultura e Pescas do Alentejo, com última morada conhecida na
Av.ª Heróis do Ultramar, n.º 10 em Évora, de que foi contra si deduzida
acusação no âmbito do processo disciplinar que lhe foi instaurado por
despacho do Diretor Regional de 24 de setembro de 2012.
Mais fica notificada de que nos termos do n.º 2 do artigo 49.º do
Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que exercem Funções Públicas,
dispõe do prazo de 30 (trinta) dias úteis a contar da publicação do presente aviso no Diário da República, para querendo, por si ou através de
advogado, apresentar a defesa escrita no identificado processo, podendo
no mesmo prazo, consultar o processo no Gabinete de Apoio Jurídico,
Assessoria e Auditoria Interna, desta Direção Regional da Agricultura e
Pescas do Alentejo, sita na Quinta da Malagueira, Av. Arantes Oliveira,
7002-553 Évora, durante as horas de expediente.
8 de janeiro de 2014. — O Diretor Regional, Francisco M. Santos
Murteira.
207525632

Gabinete de Planeamento e Políticas
Despacho n.º 783/2014
Delegação de competências
Considerando as vantagens da desburocratização, designadamente
através da redução dos circuitos de decisão, traduzidas numa maior
celeridade e eficácia dos serviços, ao abrigo do disposto nos artigos
35.º a 40.º do Código do Procedimento Administrativo e do n.º 2
do artigo 9.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis
n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010,
de 28 de abril, e 64/2011, de 22 de dezembro, por despacho de 17 de
dezembro, o Diretor do GPP, Eng. Eduardo Diniz, delega na Chefe

1432

Diário da República, 2.ª série — N.º 12 — 17 de janeiro de 2014

da Divisão Financeira, Tânia Vanessa Mendes da Costa Figueira, as
seguintes competências:
a) Autorizar a emissão de meios de pagamentos, nos termos dos artigos
29.º a 31.º do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de julho;
b) Autorizar despesas por conta do fundo de maneio até ao valor de
€ 500 (quinhentos) euros;
c) Autorizar a abertura de procedimento e a realização de despesas
com a aquisição de bens e serviços até ao limite de € 5.000 (cinco mil
euros), com prévio cabimento orçamental;
d) Assinar cheques, em conjunto com um dos membros da direção;
Foi delegada, na Chefe de Divisão de Recursos Humanos e de Avaliação, Maria Inês Stoffel Pereira Coutinho Nolasco Azevedo, a competência para emitir visto sobre a listagem do absentismo mensal.
É revogado o Despacho n.º 9422/2013, de 8 de julho, na parte respeitante à Direção de Serviços de Administração, Avaliação e Orçamento.
O presente despacho produz efeitos a partir de 18 de dezembro de
2013.
8 de janeiro de 2014. — O Diretor de Serviços de Administração,
Avaliação e Orçamento, Osvaldo Manuel dos Santos Ferreira.
207521014

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo, I. P.
Aviso (extrato) n.º 775/2014
Por despacho do vogal do conselho diretivo de 17 de outubro de 2013
e nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da
Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna-se público que Patrícia Carla
Lobo Aguiar concluiu com sucesso o período experimental, na sequência
da celebração do contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, I. P., para desempenho de funções correspondentes à categoria de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, no ACES de
Almada — Seixal, sendo o tempo de duração do período experimental
contado para efeitos da atual carreira e categoria.
4 de dezembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207519339
Aviso (extrato) n.º 776/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 15/11/2013 e nos
termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei
n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna-se público que Carla Elizabete
Pinto Mendes Vidinha, concluiu com sucesso o período experimental,
na sequência da celebração do contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado com a Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., para desempenho de funções correspondentes à categoria de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, no
ACES de Setúbal I — Almada, sendo o tempo de duração do período
experimental contado para efeitos da atual carreira e categoria.
4 de dezembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207522481

Aviso (extrato) n.º 778/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 25 de novembro de
2013 e nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei
n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna-se público que Anabela da Costa
Direito Ramos Afonso, concluiu com sucesso o período experimental, na
sequência da celebração de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado com a Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, I. P., para a categoria de Assistente Técnico, no ACES
Médio Tejo, sendo que o tempo de duração do período experimental é
contado para efeitos da atual carreira e categoria.
7 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da
ARSLVT, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207522521
Aviso (extrato) n.º 779/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 25 de novembro de 2013
e nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei
n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna-se público que Ana Rita Pereira
Rosa, concluiu com sucesso o período experimental, na sequência da
celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo, I. P., para a categoria de Assistente Técnico, no ACES Médio
Tejo, sendo que o tempo de duração do período experimental é contado
para efeitos da atual carreira e categoria.
7 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Pedro
Emanuel Ventura Alexandre.
207522838
Aviso (extrato) n.º 780/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 25 de novembro de
2013 e nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei
n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna-se público que Rita Margarida Leal
Moutinho, concluiu com sucesso o período experimental, na sequência
da celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo, I. P., para a categoria de Assistente Técnico, no ACES Médio
Tejo, sendo que o tempo de duração do período experimental é contado
para efeitos da atual carreira e categoria.
7 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da
ARSLVT, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207523559
Aviso (extrato) n.º 781/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 25 de novembro de 2013 e nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do
artigo 73.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna-se público que
Rosália Marília Praia, concluiu com sucesso o período experimental, na
sequência da celebração de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado com a Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, I. P., para a categoria de Assistente Técnico, no ACES
Médio Tejo, sendo que o tempo de duração do período experimental é
contado para efeitos da atual carreira e categoria.
7 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da
ARSLVT, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207523631

Aviso (extrato) n.º 777/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 25 de novembro de
2013 e nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei
n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna-se público que Maria Inês Baptista
Esteves, concluiu com sucesso o período experimental, na sequência
da celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo, I. P., para a categoria de Assistente Técnico, no ACES Médio
Tejo, sendo que o tempo de duração do período experimental é contado
para efeitos da atual carreira e categoria.
7 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT, I. P.,
Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207523097

Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P.
Aviso n.º 782/2014
Findo o prazo de recrutamento de pessoal médico, com a especialidade
de medicina física e reabilitação, que concluiu o respetivo internato
médico na 1.ª época de 2013, cujo aviso de abertura foi publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 171, de 05 de setembro de 2013,
aviso n.º 11054/2013, torna-se pública a lista de classificação final,
homologada em 10/12/2013, pelo Presidente do Conselho Directivo,
da ARS Alentejo:
Lista de Classificação Final
Filipa Alexandra Cardoso Saraiva Januário — 19 valores

