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Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Agrupamento de Centros de Saúde Estuário do Tejo, com efeitos a 01 de setembro de 2013.
30 de janeiro de 2015. — A Vogal do Conselho Diretivo da
ARSLVT, I. P., Dr.ª Célia Maria Ferreira Tavares Cravo.
208605151
Despacho (extrato) n.º 5016/2015
Por despacho de S. Ex.ª o Secretário de Estado da Saúde, de 12 de
junho de 2013, e ao abrigo do n.º 4, do artigo 5.º, do Decreto-Lei
n.º 266-D/2012, de 31 de dezembro, foi autorizada a transição para o
regime de trabalho a que correspondem 40 horas semanais, aos Assistentes da carreira especial médica, área de Medicina Geral e Familiar,
abaixo mencionados, do mapa de pessoal da Administração Regional de
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Agrupamento de Centros de Saúde
Estuário do Tejo, com efeitos a 01 de setembro de 2013.
Ana Bela Maria Marques Ferreira Neto
José Artur Fernandes David Amaral
30 de janeiro de 2015. — A Vogal do Conselho Diretivo da
ARSLVT, I. P., Dr.ª Célia Maria Ferreira Tavares Cravo.
208605127

Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P.
Aviso n.º 5212/2015
No seguimento do procedimento simplificado de recrutamento de
pessoal médico, da carreira médica hospitalar, com a especialidade de
endocrinologia que concluíram o respetivo internato médico na 2.ª época
de 2014, para preenchimento de um posto de trabalho na categoria
de assistente, do mapa de pessoal do Hospital do Espírito Santo de
Évora, E. P. E., visando o exercício de funções em regime de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, e conforme
aviso n.º 1572-B/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 28, de 10 de fevereiro de 2015, torna-se público que o procedimento
cessou por inexistência de candidaturas.
15 de abril de 2015. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula Alexandra Ângelo Ribeiro Marques.
208606115
Aviso n.º 5213/2015
No seguimento do procedimento concursal comum para recrutamento
de pessoal médico, da carreira médica hospitalar, com a especialidade
de imunoalergologia, para preenchimento de um posto de trabalho na
categoria de assistente, visando o exercício de funções em regime de contrato individual de trabalho por tempo indeterminado, e conforme aviso
n.º 12505/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 217, de
10 de novembro de 2014, torna-se pública a lista de classificação final,
homologada em 13/04/2015, pelo Presidente do Conselho Diretivo, da
ARS Alentejo:
Lista de Classificação Final
1 — Gisela Soares Calado da Fonseca — 18,43 valores.
2 — Macarena del Carmen Piêro Saavedra — (a).
(a) Candidata excluído por falta de comparência à entrevista
Após a publicação do presente aviso no Diário da República, a mencionada lista é afixada na sede da Administração Regional de Saúde do
Alentejo, I. P., sita no Largo do Paraíso, 1, em Évora, e publicitada na
página eletrónica deste Instituto, em www.arsalentejo.min-saude.pt.
Da homologação da lista de classificação final pode ser interposto
recurso nos termos do Código do Procedimento Administrativo, devendo
o mesmo ser apresentado ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo da
ARS do Alentejo, I. P.
20 de abril de 2015. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula Alexandra Ângelo Ribeiro Marques.
208606212

Direção-Geral da Saúde
Despacho n.º 5017/2015
Ao abrigo do disposto no n.º 7 e 8 do artigo 4.º do Decreto-Lei
n.º 82/2009, de 2 de abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei

n.º 135/2013, de 4 de outubro, designo, em comissão de serviço, Delegado de Saúde do ACES Entre Douro e Vouga I- Feira/Arouca, o
Dr. José Manuel Costa Gomes de Pinho, Médico Assistente Graduado
Sénior da Carreira Médica de Saúde Pública, sob proposta do Conselho
Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., ouvida
a Diretora Executiva do referido ACES e com parecer favorável da
Delegada de Saúde Coordenadora do mesmo ACES e da Delegada de
Saúde Regional do Norte.
O presente despacho produz efeitos a 1 de dezembro de 2014.
8 de abril de 2015. — O Diretor-Geral, Francisco George.
208608473
Despacho n.º 5018/2015
Ao abrigo do disposto no n.º 10 do artigo 4.º do Decreto-Lei
n.º 82/2009, de 2 de abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 135/2013, de 4 de outubro, renovo a designação em comissão de serviço do Delegado de Saúde da Unidade Local de Saúde de Matosinhos,
Dr. Nuno Filipe Reis Rodrigues, médico Assistente da Carreira Médica
de Saúde Pública, sob proposta do Conselho Diretivo da Administração
Regional de Saúde do Norte, I. P.
O presente despacho produz efeitos a 1 de abril de 2014.
8 de abril de 2015. — O Diretor-Geral, Francisco George.
208608465
Despacho n.º 5019/2015
Nos termos do disposto no n.º 13 do artigo 24.º do Decreto-Lei
n.º 73/90, de 6 de março, de acordo com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 44/2007, de 23 de fevereiro, e transitoriamente em vigor, por
força do disposto nos artigos 28.º n.º 2, 32.º n.º 3, e 36.º alínea a) todos
do Decreto-Lei n.º 177/2009, de 4 de agosto, na primeira parte do n.º 2
do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 266-D/2012, de 31 de dezembro, de
acordo com a orientação da Administração Central dos Sistemas de
Saúde veiculada pela Circular Informativa n.º 6/2010, de 6 de junho
de 2010, e atendendo ao disposto no n.º 2 do artigo 11.º da recente Lei
n.º 68/2013, de 29 de agosto, autorizo que seja concedido ao Dr. Carlos
Manuel Cabral da Silva Vaz, Assistente Graduado da Carreira Especial
Médica (área de Medicina Geral e Familiar) em regime de dedicação
exclusiva, a redução do horário de trabalho semanal para quarenta horas
semanais, sem perda de regalias.
16 de abril de 2015. — O Diretor-Geral da Saúde, Francisco George.
208608513

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P.
Aviso n.º 5214/2015
Procedimento concursal para ocupação de um posto de trabalho
através da constituição de vínculo jurídico de emprego público,
por tempo indeterminado, na carreira e categoria de técnico superior no Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P.
1 — Para efeitos do disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 30.º e no artigo 33.º
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugados com o artigo 19.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, torna-se público que, por despacho do
Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Saúde Doutor
Ricardo Jorge, IP, (INSA) Dr. Fernando de Almeida, de 20 de novembro
de 2014, no âmbito das suas competências, se encontra aberto pelo
período de 10 dias úteis, a contar da data de publicação do presente
Aviso no Diário da República, o procedimento concursal comum para
constituição de reserva de recrutamento, para preenchimento de um
posto de trabalho na carreira e categoria de técnico superior, do mapa
de pessoal do INSA na modalidade de contrato de trabalho em funções
públicas, por tempo indeterminado.
2 — Foi dado cumprimento ao previsto no artigo 4.º da Portaria
n.º 48/2014, de 26 de fevereiro, por aplicação do artigo 24.º da Lei
n.º 80/2013, de 28 de novembro, tendo a entidade gestora do sistema
de requalificação (Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em
Funções Públicas — INA), expressamente declarado a inexistência de
trabalhadores em situação de requalificação, cujo perfil se adequasse
às características do posto de trabalho em causa.
3 — Local de Trabalho: Avenida Padre Cruz, 1649-016 Lisboa.
4 — Identificação e caracterização do posto de trabalho: as funções
a desempenhar enquadram-se no âmbito das competências inerentes ao
Museu da Saúde, conforme previsto no artigo 15.º do Anexo à Portaria

