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Diário da República, 2.ª série — N.º 239 — 11 de dezembro de 2014
Despacho n.º 15046/2014
1. Considerando a proposta do Conselho de Administração do Centro
Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. e o parecer favorável do
Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Centro, I.P.,
autorizo o exercício de funções médicas pelo aposentado João Manuel
Matias da Rocha Calisto, 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, 5.º
e nos números 4 e seguintes do artigo 6.º.
2. O presente despacho produz efeitos a 01 de novembro de 2014.
2 de dezembro de 2014. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Ferreira Teixeira.
208280099

Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
Aviso n.º 13878/2014
Torna -se público que, por deliberação de 20 de novembro de 2014 do
Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.,
(ACSS, I. P.), nos termos do disposto n.º 5 do artigo 46.º da lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas aprovado em anexo à Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, Tânia Sofia Gordinho Rocheta Santos Gonçalves, pertencente à carreira de técnico superior, concluiu com sucesso o período
experimental, com a avaliação final de 15,86 valores (quinze valores
e oitenta e seis centésimas), na sequência da celebração, com este instituto público, de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado.
1 de dezembro de 2014. — A Coordenadora da Unidade de Apoio à
Gestão, Celeste Terêncio da Silva.
208279281

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Aviso n.º 13879/2014
Procedimento simplificado de seleção, a nível regional, conducente
ao recrutamento de pessoal médico para a categoria
de assistente, da área hospitalar da carreira médica
Publicação da lista de classificação final
dos candidatos — Dermatovenereologia
Por deliberação do Conselho Diretivo desta Instituição, de 6 de outubro de 2014, torna-se pública a lista homologada de classificação final relativa ao procedimento simplificado de recrutamento de pessoal médico,
que concluiu o respetivo internato médico na 2.ª época de 2013, com vista
à celebração de contrato individual de trabalho, por tempo indeterminado,
ao abrigo do Código do Trabalho, para ocupação de postos de trabalho
na categoria de Assistente, da área hospitalar de Dermatovenereologia
da carreira Médica, a que se reporta o aviso n.º 2486/2014, de 18 de
fevereiro — Referência F, e pela declaração de retificação n.º 416/2014,
divulgado no D. R., 2.ª série, n.º 76, de 17 de abril:
Lista de classificação final
Ordenação

Nome

Nota final

1.º

Filipa Alexandra Ribeiro Osório . . . . . . . .
Ana Rita Pereira Bernardino de Oliveira
Travassos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19,8 valores
a)

a) Excluída por não ter comparecido à entrevista profissional de seleção.

30/10/2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
208279151
Aviso (extrato) n.º 13880/2014
Por despacho de 24 de outubro de 2014 do Presidente do Conselho
Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., e nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 48.º da LTFP, aprovada
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que a enfermeira
Daniela Alexandra Mendes Teixeira, concluiu com sucesso o período

experimental, com a avaliação final de 17,87 valores, na sequência da
celebração do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com este instituto público, para o desempenho de funções na
categoria de enfermeira, da carreira especial de enfermagem.
04/11/2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
208279265
Aviso (extrato) n.º 13881/2014
Por despacho de 24 de outubro de 2014 do Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., e nos termos
do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 48.º da LTFP, aprovada pela Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que a enfermeira Andreia
Ribeiro Fernandes Pinto, concluiu com sucesso o período experimental,
com a avaliação final de 19,25 valores, na sequência da celebração do
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
com este instituto público, para o desempenho de funções na categoria
de enfermeira, da carreira especial de enfermagem.
04/11/2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
208279232
Aviso (extrato) n.º 13882/2014
Por despacho de 24 de outubro de 2014 do Presidente do Conselho
Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., e nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 48.º da LTFP, aprovada
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que Maria José
Cardoso Dias Rodrigues, concluiu com sucesso o período experimental,
com a avaliação final de 15,53 valores, na sequência da celebração do
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
com este instituto público, para o desempenho de funções na categoria
de enfermeira, da carreira especial de enfermagem.
04/11/2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
208279257
Aviso (extrato) n.º 13883/2014
Por despacho de 23 de outubro de 2014 do Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., e nos termos
do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 48.º da LTFP, aprovada pela
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que a enfermeira Maria
Celeste Ribeiro Dias Silva, concluiu com sucesso o período experimental, com a avaliação final de 16,58 valores, na sequência da celebração
do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
com este instituto público, para o desempenho de funções na categoria
de enfermeira, da carreira especial de enfermagem.
04/11/2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
208279249
Aviso n.º 13884/2014
Procedimento simplificado de seleção, a nível regional,
conducente ao recrutamento de pessoal médico
para a categoria de assistente, da área hospitalar da carreira médica
Publicação da lista de classificação final
dos candidatos — Cirurgia Vascular
Por deliberação do Conselho Diretivo desta Instituição, de 10 de
novembro de 2014, torna-se pública a lista homologada de classificação final relativa ao procedimento simplificado de recrutamento de
pessoal médico, concluído o respetivo internato médico na 1.ª época
de 2014, com vista à celebração de contrato individual de trabalho,
por tempo indeterminado, ao abrigo do Código do Trabalho, para ocupação de posto de trabalho na categoria de Assistente, da área hospitalar de Cirurgia Vascular, da carreira Médica, a que se reporta o aviso
n.º 10575/2014 — Referência I, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 182, de 22 de setembro:
Lista de classificação final
João Filipe Coutinho de Vasconcelos — 19,5 valores.
21/11/2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
208279013

