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Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAOT), desempenhando
funções de auditor na equipa multidisciplinar do serviço de inspeção
de auditoria financeira;
Desde 2006 até julho de 2010 — percurso na carreira de técnica
superior, categoria técnica superior de orçamento em conta, no quadro
da DGO, tendo desempenhado funções na equipa de projeto (RIGORE/
GeRFIP) para a implementação de um novo modelo organizativo adequado ao exercício das atividades comuns no âmbito da prestação de
serviços de contabilidade orçamental, financeira, patrimonial e analítica,
no âmbito de uma nova solução do Plano Oficial de Contabilidade
Pública (POCP).
Integração na equipa da Direção de Serviços de Informática e Gestão
de Informação Orçamental (DSIGIO), da DGO, de agosto de 2009 a
agosto de 2010, para desenhar/desenvolver processos orçamentais e
contabilísticos na plataforma RIGORE/GeRFIP, nomeadamente: desenho/especificação de diversos mapas (Guia de receita, Mapa da receita
consignada à despesa e mapa de movimentos da tesouraria); criação
de códigos de IRF (imposto retido na fonte) no RIGORE/GeRFIP para
dar resposta aos ficheiros do SRH, análise e apoio aos organismos
aderentes, no processo de adaptação/execução do RIGORE/GeRFIP,
focalizando sobretudo nos registos patrimoniais POCP, bem como,
colaboração na realização da prestação de contas de gerência, em sede
RIGORE/GeRFIP.
3 — Aptidões e competências pessoais (destaque):
Membro da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas (OTOC) e Formador.
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MINISTÉRIO DA SAÚDE
Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.
Aviso n.º 12965/2014
Após homologação por deliberação de 30 de outubro de 2014
do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do
Centro, I. P., torna -se pública a lista de classificação final dos
candidatos ao procedimento concursal conducente ao recrutamento
de pessoal médico para a categoria de Assistente Graduado Sénior
de Saúde Pública da Carreira Especial Médica, para preenchimento
de um posto de trabalho do Agrupamento de Centros de Saúde do
Pinhal Litoral, do mapa de pessoal da Administração Regional de
Saúde do Centro, I. P., aberto pelo Aviso n.º 7380/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 119, de 24 de junho
de 2014:
1.º Maria Odete Ferreira Mendes: 17,20 valores
2.º Rui Manuel Passadouro da Fonseca: 17,01 valores
3.º Clarisse Pinto de Sousa Bento: 13,54 valores
Do despacho da homologação cabe recurso administrativo a
interpor no prazo de 10 dias úteis, contados a partir da data de publicação do presente aviso no Diário da República, o qual deverá
ser entregue nas instalações na Administração Regional de Saúde
do Centro, I. P., sitas na Alameda Júlio Henriques, s/n, 3001-553
Coimbra.
6 de novembro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS
Centro, I. P., Luís Manuel Militão Mendes Cabral.
208229133
Aviso n.º 12966/2014
Após homologação por deliberação de 6 de novembro de 2014
do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do
Centro, I. P., torna-se pública a lista de classificação final dos candidatos ao procedimento concursal simplificado para preenchimento
de um posto de trabalho na categoria de Assistente de Neurocirurgia
da Carreira Especial Médica, aberto pelo Aviso n.º 9610/2014,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 162, de 25 de
agosto de 2014:
1.º Ricardo Manuel Coelho Velasco: 17,6 valores
11 de novembro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Luís
Manuel Militão Mendes Cabral.
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Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, I. P.
Aviso (extrato) n.º 12967/2014
Lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum
conducente ao recrutamento de pessoal médico, para a categoria
de Assistente Graduado Sénior de Medicina Geral e Familiar, do
mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, I. P., aberto pelo Aviso (extrato) n.º 3371/2014,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 48 de 10 de março.
Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 24.º da Portaria
n.º 207/2011, de 24 de maio, com as alterações introduzidas pela
Portaria n.º 355/2013, de 10 de dezembro, torna-se publico que foi
homologada em 29.10.2014, a lista unitária de ordenação final do
procedimento concursal comum conducente ao recrutamento de pessoal
médico, para a categoria de Assistente Graduado Sénior de Medicina
Geral e Familiar da carreira especial médica, do mapa de pessoal da
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., a
afetar nos Agrupamentos de Centros de Saúde, identificados no Aviso
(extrato) n.º 3371/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 48 de 10 de março.
Lista unitária de ordenação final:
Ana Maria da Silva Azenha Pisco — 14,88 valores
Isabel Lopes Vital — 13,34 valores
Lucília Maria Cordeiro Martinho — 12,89 valores
Licínio Laborinho Fialho — 10,19 valores
Ana Isabel Marques Baeta Cortez — a)
Ana Maria Augusto Ribeiro — c)
Carlos Alberto Rodrigues Alexandre — b)
Francelina Faria Costa — c)
Idalmiro Rocha Carraça — a)
Isabel Maria Alves da Costa — c)
Isabel Maria Azevedo Ramos — b)
Joaquina Rosa de Sousa Rosário — c)
Maria Natália Carmo Reis — a)
a) Excluído por nota insuficiente;
b) Excluído por falta de comparência nas provas;
c) Desistiu.
29 de outubro de 2014. — A Vogal do Conselho Diretivo da
ARSLVT, I. P., Célia Maria Ferreira Tavares Cravo.
208227619
Despacho (extrato) n.º 14066/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT, I. P.,
de 4/09/2014, autorizada a redução do tempo de trabalho semanal,
para 20 horas semanais, de acordo com o artigo 55.º do Código do
Trabalho, a Maria Filomena Ferro Moreno Dantas, enfermeira do
mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, I. P. — ACES Sintra, com efeitos reportados a
1/10/2014.
14 de outubro de 2014. — A Vogal do Conselho Diretivo da
ARSLVT, I. P., Dr.ª Célia Maria Ferreira Tavares Cravo.
208231758

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa
Deliberação (extrato) n.º 2109/2014
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar
Psiquiátrico de Lisboa, de 06-11-2014:
Maria do Céu Pires Delgado Monteiro, Enfermeira, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, do mapa
de pessoal do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa — autorizado
o exercício de acumulação de funções públicas, 9,5 horas semanais, na
Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, ao abrigo da alínea c) do
artigo 21.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.
13 de novembro de 2014. — A Presidente do Conselho de Administração, Isabel Paixão.
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