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Aviso (extrato) n.º 2845/2014

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 37.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que, na sequência
de procedimento concursal aberto por aviso n.º 10926/2011 publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 95, de 17 de maio de 2011, foi
celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a partir de 17 de setembro de 2012, com o trabalhador,
Helena Isabel Soares Cunha Palhares Falcão, para o preenchimento de
um posto de trabalho da categoria de enfermeiro, da carreira especial de
enfermagem, do mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo, I.P/ACES V Odivelas, com a remuneração definida nos termos do disposto no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 248/2009,
de 22 de setembro, no Decreto-Lei n.º 122/2010, de 11 de novembro e
no respetivo Anexo, correspondente a 1.201,48€.
Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex vi n.º 2
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a
seguinte composição:
Presidente: Carla Maria Amado Janela, Enfermeira Graduada do
ACES V Odivelas;
Vogais efetivos: Isabel Mercedes Mendes Nunes Fonseca, Enfermeira
Graduada do ACES V Odivelas, que substituirá o presidente nas suas
faltas ou impedimentos, e Maria Fátima Afonso Miranda Ferreira, Enfermeira Especialista do ACES V Odivelas;
Vogais suplentes: Adalgiza Anjos Cadre Pinto Abreu, Enfermeira
Graduada do ACES V Odivelas e Maria Fátima Lino, Enfermeira Especialista do ACES V Odivelas.
O período experimental inicia-se com a celebração do contrato e tem a
duração de 90 dias, correspondente à duração determinada pelo disposto
no n.º 1, do artigo 19.º, do Decreto-Lei n.º 248/2009, de 22 de setembro.
17 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da
ARSLVT, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207623845
Aviso (extrato) n.º 2846/2014
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 37.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que, na sequência
de procedimento concursal aberto por aviso n.º 10926/2011 publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 95, de 17 de maio de 2011, foi
celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a partir de 15 de outubro de 2012, com o trabalhador,
Raquel Dias Solipa, para o preenchimento de um posto de trabalho da
categoria de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, do mapa
de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do
Tejo, I.P/ACES V Odivelas, com a remuneração definida nos termos do
disposto no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 248/2009, de 22 de setembro,
no Decreto-Lei n.º 122/2010, de 11 de novembro e no respetivo Anexo,
correspondente a 1.201,48€.
Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex vi n.º 2
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a
seguinte composição:
Presidente: Isabel Quitéria Vidigal Rato, Enfermeira Graduada do
ACES V Odivelas;
Vogais efetivos: Maria Elisabete Moreira Gomes Fernandes, Enfermeira Graduada do ACES V Odivelas, que substituirá o presidente nas
suas faltas ou impedimentos, e José João Valente, Enfermeiro Graduado
do ACES V Odivelas;
Vogais suplentes: Teresa Maria Dias Coelho, Enfermeira Graduada
do ACES V Odivelas e Maria José Quintans Palmeiro, Enfermeira
Graduada do ACES V Odivelas.
O período experimental inicia-se com a celebração do contrato e
tem a duração de 90 dias, correspondente à duração determinada pelo
disposto no n.º 1, do artigo 19.º, do Decreto-Lei n.º 248/2009, de 22 de
setembro.
17 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da
ARSLVT, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207624517

Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P.

unitária de classificação final dos candidatos aprovados ao procedimento
de recrutamento simplificado destinado ao preenchimento de 2 postos de
trabalho para a categoria de assistente hospitalar da carreira médica, da
área de Hematologia Clínica para o Centro Hospitalar do Algarve, EPE,
publicado através do aviso (extrato) n.º 11196/2013, Diário da República, 2.ª série, n.º 173, de 9 de setembro de 2013.
Nome

Luís Cláudio de Jesus Leite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Filipa Daniela Alves de Campos . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Isabel Cristina Rodrigues Ferreira . . . . . . . . . . . . . . . . .

Classificação

16,2
16
14,5

Da homologação cabe recurso hierárquico a interpor no prazo de 10
dias úteis para Sua Ex.ª o Ministro da Saúde, com entrada no Conselho
Diretivo da Administração Regional de Saúde do Algarve, IP.
A presente lista encontra-se disponível para consulta na página eletrónica desta ARS Algarve, IP, (www.arsalgarve.min-saude.pt), afixada na Sede da ARS Algarve, IP, bem como no Centro Hospitalar do
Algarve, EPE.
10 de fevereiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, António
Luís de Matos Marques Esteves.
207624185
Declaração de retificação n.º 190/2014
Por ter sido publicado com inexatidão o despacho (extrato)
n.º 15271/2013, no Diário da República, 2.ª série, n.º 227, de 22 de
novembro de 2013, retifica-se que onde se lê:
«Por meu despacho, datado de 11.11.2013, foi autorizado a Cíntia
Santos Reis, Enfermeira, do mapa de pessoal da mesma ARS/Serviço
de Saúde Ocupacional, a prestação do trabalho em regime de jornada
contínua de 8 horas diárias, nos termos do artigo 78.º do Decreto-Lei
n.º 564/99, de 21 de dezembro, e tendo por referência o novo período
normal de trabalho previsto na Lei n.º 68/201, de 29 de agosto, por um
período de ano e com efeitos à data do despacho autorizador.»
deve ler-se:
«Por meu despacho 11 de novembro de 2013, foi autorizado a Cíntia
Santos Reis, enfermeira, do mapa de pessoal da mesma ARS/Serviço de
Saúde Ocupacional, a prestação do trabalho em regime de jornada contínua de oito horas diárias, nos termos do n.º 6 do artigo 56.º do Decreto-Lei n.º 437/91, de 8 de novembro, e tendo por referência o novo período normal de trabalho previsto na Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto,
por um período de ano e com efeitos à data do despacho autorizador.»
3 de fevereiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, António
Luís de Matos Marques Esteves.
207623901
Declaração de retificação n.º 191/2014
Por ter sido publicado com inexatidão o aviso (extrato) n.º 1758/2014,
no Diário da República, 2.ª série, n.º 26, de 6 de fevereiro de 2014,
retifica-se que onde se lê:
«1 — Requisitos de admissão
Podem candidatar-se ao procedimento simplificado aberto pelo
presente aviso os médicos detentores do grau de especialista de
saúde pública, que tenham concluído o respetivo internato médico
na 2.ª época de 2013, cujo contrato a termo resolutivo incerto se
tenha mantido, nos ternos do n.º 5 do artigo 12.º-A do Decreto-Lei
n.º 203/2004, de 18 de agosto.»
deve ler-se:
«1 — Requisitos de admissão
Podem candidatar-se ao procedimento simplificado aberto pelo
presente aviso os médicos detentores do grau de especialista de medicina geral e familiar, que tenham concluído o respetivo internato
médico na 2.ª época de 2013, cujo contrato a termo resolutivo incerto
se tenha mantido, nos ternos do n.º 5 do artigo 12.º-A do Decreto-Lei
n.º 203/2004, de 18 de agosto.»

Aviso (extrato) n.º 2847/2014

O prazo de candidatura inicia-se após a publicação desta declaração de
retificação. As candidaturas efetuadas dentro do prazo anterior são válidas.

Nos termos do disposto no artigo 24.º da Portaria n.º 207/2011 de
24 de maio, foi homologada, por despacho do Sr. Presidente do Conselho
Diretivo, Dr. João Moura Reis, datado de 10 de fevereiro de 2014, a lista

7 de fevereiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, António
Luís de Matos Marques Esteves.
207624047

