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Aviso (extrato) n.º 7067/2015

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P.

Procedimento simplificado de seleção, a nível regional, conducente
ao recrutamento de pessoal médico para a categoria
de assistente, da área hospitalar da carreira médica

Despacho n.º 7043/2015

Publicação da lista de classificação final
dos candidatos — Gastrenterologia
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo desta Instituição, de 15
de junho de 2015, 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
2014, 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 Gastrenterologia da carreira Médica, a que se reporta o aviso
n.º 1572-B/2015 — Referência A6, divulgado no D.R., 2.ª série, n.º 28,
de 10 de fevereiro:

Por despacho de 16/6/2015, do Exmo. Senhor Presidente do Instituto
Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP (INSA, IP), Dr Fernando
de Almeida, torna-se público que, nos termos do artigo 45.º e seguintes
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, os trabalhadores abaixo indicados, concluíram com sucesso, o período experimental na carreira mencionada, na
sequência da celebração com este Instituto, de um contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado:
Filomena Maria Soromenho Brabo, técnica superior — 16,28 valores
Nuno Miguel Duarte Rosado — 16,08 valores
18 de junho de 2015. — A Diretora de Gestão de Recursos Humanos,
Paula Caires da Luz.
208735651
Despacho n.º 7044/2015

Lista de classificação final
Ordenação

1.º
2.º

Nome

Nota final

Ricardo Sigalho Küttner de Magalhães . . . 19,7 valores
Maria Teresa de Almeida Pinto Pais . . . . . 19,5 valores

17/06/2015. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
208735813

Por despacho de 21/5/2015, do Exmo. Senhor Presidente do Instituto
Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP (INSA, IP), Dr Fernando
de Almeida, torna-se público que, nos termos do artigo 45.º e seguintes
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, a trabalhadora abaixo indicada, concluiu
com sucesso, o período experimental na carreira mencionada, na sequência da celebração com este Instituto, de um contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado:
Carina Alexandra Gomes Menezes, técnica superior — 18,10 valores

Aviso (extrato) n.º 7068/2015

18 de junho de 2015. — A Diretora de Gestão de Recursos Humanos,
Paula Caires da Luz.
208735595

Procedimento simplificado de seleção, a nível regional,
conducente ao recrutamento de pessoal médico para
a categoria de assistente, da área hospitalar da carreira médica

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Publicação da lista de classificação final dos candidatos
Psiquiatria da Infância e da Adolescência

Gabinete do Secretário de Estado do Ensino Superior

Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo desta Instituição, de 15
de junho de 2015, 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 2014,
com vista à celebração de contrato individual de trabalho, por tempo
indeterminado, ao abrigo do Código do Trabalho, para ocupação de
um posto de trabalho na categoria de Assistente, da área hospitalar de
Psiquiatria da Infância e da Adolescência da carreira Médica, a que se
reporta o aviso n.º 1572-B/2015 — Referência A21, divulgado no D.R.,
2.ª série, n.º 28, de 10 de fevereiro:
Lista de classificação final
Ordenação

1.º

Nome

Nota
final

Manuela Eça Guimarães de Araújo . . . . . . 19,6 valores

17/06/2015. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
208735684

Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, I. P.
Despacho (extrato) n.º 7042/2015
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., de 27/03/2015, foi autorizada
à Assistente Principal de Saúde, da carreira de Técnica Superior de Saúde,
da área de Psicologia Clínica Ivone Alexandra Martins Patrão, o pedido
de regresso ao regime de horário para 40 horas semanais, de acordo com
o artigo 68.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na ARSLVT, I. P./ACES
Loures-Odivelas/URAP, a partir de 01/04/2015.
4 de maio de 2015. — O Vogal do Conselho Diretivo, da ARSLVT, I. P.,
Nuno Ribeiro de Matos Venade.
208733804

Despacho normativo n.º 11/2015
Considerando a deliberação, de 16 de junho de 2014, do Conselho
Geral da Universidade Aberta, no sentido da alteração dos seus Estatutos homologados pelo Despacho Normativo n.º 65-B/2008, de 11 de
dezembro, publicado no Diário da República, n.º 246, 2.º Suplemento,
2.ª Série, de 22 de dezembro;
Considerando o parecer da Secretaria-Geral do Ministério da Educação
e Ciência, que procedeu à verificação da conformidade legal da alteração
estatutária, no sentido favorável à homologação;
No uso das competências delegadas pelo Ministro da Educação e
Ciência através do Despacho n.º 10368/2013, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 152, de 8 de agosto de 2013, e ao abrigo da alínea c) do n.º 2 do artigo 27.º e do n.º 1 do artigo 69.º da Lei n.º 62/2007,
de 10 de setembro;
Determino o seguinte:
1 — Homologo as alterações aos Estatutos da Universidade Aberta
constantes do anexo ao presente despacho, do qual faz parte integrante;
2 — O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação em Diário da República.
18 de junho de 2015. — O Secretário de Estado do Ensino Superior,
José Alberto Nunes Ferreira Gomes.
ANEXO
Alteração aos Estatutos da Universidade Aberta
1. Os artigos 22.º e 30.º passam a ter a seguinte redação:
«Artigo 22.º
[...]
1— ................................................
2— ................................................
a)
b)
c)
d)

..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

