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previstas no seu n.º 3, para a realização da audiência dos interessados,
nos termos do Código do Procedimento Administrativo.
13 — As atas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e
respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar,
a grelha classificativa e os sistemas de valoração dos métodos serão
facultados aos candidatos sempre que solicitados.
14 — Serão excluídos do procedimento os candidatos que tenham
obtido uma valoração inferior a 9,5 valores, num dos métodos de seleção,
não lhes sendo aplicado o método de seleção seguinte.
15 — Em situações de igualdade de valoração, aplica-se o disposto
no artigo 35.º da Portaria n.º 83-A/2009 de 22 de janeiro, alterada e
republicada pela Portaria n.º 145-A/2011 de 6 de abril.
16 — As listas unitárias de ordenação final, após homologação do
Presidente do Conselho Diretivo do IVV, I. P., são publicitadas na
2.ª série do Diário da República e afixada em local visível e público
do IVV, I. P., e disponibilizada na sua página eletrónica, nos termos do
n.º 6 do artigo 36.º da Portaria acima referida.
17 — Em cumprimento da alínea h), do artigo 9.º da Constituição “A
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer discriminação”.
18 — Em tudo o não expressamente previsto no presente aviso, o
concurso rege-se pelas disposições constantes da Lei n.º 12-A/2008 de
27 de fevereiro e da Portaria n.º 83-A/2009 de 22 de janeiro, alterada e
republicada pela Portaria n.º 145-A/2011 de 6 de abril.
19 — A composição do júri do presente procedimento será a seguinte:
Presidente — Georgete Marques Félix, Diretora do Departamento de
Gestão Financeira e Administração do IVV, I. P.
1.º Vogal efetivo — Maria João Cunha Fernão-Pires, Coordenadora
do Núcleo de Auditoria e Acompanhamento do IVV, I. P., substituirá o
Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos.
2.º Vogal efetivo — Carlos Pedro Sousa Brito Lopes, Coordenador da
Unidade de Gestão Orçamental e Patrimonial do IVV, I. P.
1.º Vogal suplente — Jorge Manuel Paiva Costeira, Técnico Superior
do IVV, I. P.
2.º Vogal suplente — Ana Cristina Magalhães Ramos Santos, técnica
superior do IVV, I. P.
3 de março de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, António
Frederico Sousa Cid de Sousa Falcão.
207673993

Aviso (extrato) n.º 3621/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 03/01/2014 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 Isabel Domingues do
Vale 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 na categoria/carreira de assistente
técnico, no ACES Estuário do Tejo, sendo que o tempo de duração do
período experimental é contado para efeitos da atual carreira e categoria.
5 de março de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Pedro
Emanuel Ventura Alexandre.
207673588
Aviso (extrato) n.º 3622/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 12/11/2013 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 Liliana Marina
Plácido Rodrigues, 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 na carreira/categoria
de técnico superior, área de serviço social, no ACES Loures-Odivelas,
sendo que o tempo de duração do período experimental é contado para
efeitos da atual carreira e categoria.
5 de março de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT, I. P.,
Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207673669
Aviso (extrato) n.º 3623/2014

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 12/11/2013 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 Tânia Marisa Rosa Ferreira 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 na carreira/categoria de técnico superior,
no ACES Loures-Odivelas, sendo que o tempo de duração do período
experimental é contado para efeitos da atual carreira e categoria.

Gabinete do Secretário de Estado da Saúde

5 de março de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT, I. P.,
Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207673555

Declaração de retificação n.º 286/2014
Por ter sido publicado com inexatidão o Despacho n.º 1422/2014,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 20, de 29 de janeiro,
retifica-se que onde se lê: “… autorizo o exercício de funções médicas
pela aposentada Margarida Rosa Polónia de Almeida, nos termos e para
os efeitos do estatuído no Decreto-Lei n.º 89/2010, de 21 de julho, em
particular, nos artigos 4.º, 5º e nos números 4 e seguintes do artigo 6.º.”,
deve ler-se “…autorizo o exercício de funções médicas pela aposentada
Margarida Rosa Polónia de Almeida, nos termos e para os efeitos do
estatuído no Decreto-Lei n.º 89/2010, de 21 de julho, em particular, nos
artigos 4.º, 5º e nos números 1, 2 e 3 do artigo 6.º.”
7 de março de 2014. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Ferreira Teixeira.
207673611

Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, I. P.

Aviso (extrato) n.º 3624/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 12/11/2013 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 Maria de Fátima Gonçalves Silva
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 na carreira/categoria de técnico superior, área de
serviço social, no ACES Loures-Odivelas, sendo que o tempo de duração
do período experimental é contado para efeitos da atual carreira e categoria.
5 de março de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT, I. P.,
Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207673603
Aviso (extrato) n.º 3625/2014

Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., de 31 de janeiro de
2014, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna, nos termos
do artigo 64.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, da assistente
técnica, Maria Inês Reis Beirão do mapa de pessoal da ARSLVT;I.P
(CRI do Ribatejo — DICAD) para o ACES Médio Tejo.

Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 09/12/2013 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 Isabel Maria Galito
Pinheiro Antunes 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 na categoria/carreira
de assistente técnico, no ACES Sintra, sendo que o tempo de duração do
período experimental é contado para efeitos da atual carreira e categoria.

3 de março de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT, I. P.,
Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207673466

5 de março de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Pedro
Emanuel Ventura Alexandre.
207674057

Aviso (extrato) n.º 3620/2014

