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carreira e categoria de assistente técnico no mapa de pessoal da Direção-Geral da Administração da Justiça, com efeitos a 19 de janeiro de 2015,
com a remuneração de € 683,13, correspondente à 1.ª posição remuneratória e ao 5.º nível remuneratório da tabela remuneratória única.
Com a celebração do contrato iniciou-se o período experimental com
a duração de 120 dias, nos termos previstos nos artigos 49.º e 370.º da
LTFP, conjugado com o Acordo Coletivo de Trabalho n.º 1/2009.
13 de outubro de 2015. — A Subdiretora-Geral, Ana Vitória Azevedo.
209019004
Aviso n.º 12217/2015
No âmbito do procedimento concursal comum aberto pelo Aviso
n.º 6210/2015, Referência PCAT 9/DSJCJI/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 109 de 5 de junho de 2015, com vista
ao preenchimento de um posto de trabalho na carreira de assistente
técnico do mapa de pessoal da Direção-Geral da Administração da
Justiça, mediante a celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, notificam-se os candidatos do seguinte:
1 — Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.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 (doravante designada por Portaria), a
lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados e excluídos
resultante da aplicação dos métodos de seleção, foi homologada por
meu despacho de 12/10/2015, por delegação do Diretor-Geral (Despacho n.º 3462/2014, de 24/02/2014, publicado na 2.ª Serie n.º 44,
de 04/03), e pode ser consultada no átrio de entrada do edifício onde
se encontra sediada a Direção-Geral da Administração da Justiça
(DGAJ), sita no Campus de Justiça, Av. D. João II, n.º 1.08.01 —
D/E, Ed. H -1990-097 Lisboa, e na página eletrónica da DGAJ em
http://www.dgaj.mj.pt/sections/dgaj/procedimentos-concursaishttp://
www.dgaj.mj.pt/sections/dgaj/procedimentos-concursais.
2 — Assim, nos termos do disposto no n.º 4 e 5 do artigo 36.º da Portaria, consideram-se notificados os candidatos do ato de homologação
da lista unitária de ordenação final.
3 — Mais se informa que do ato de homologação pode ser interposto
recurso hierárquico nos termos do n.º 3 do artigo 39.º da Portaria.
13 de outubro de 2015. — A Subdiretora-Geral, Ana Vitória Azevedo.
209019629

Instituto dos Registos e do Notariado, I. P.
Despacho (extrato) n.º 11858/2015
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do art.º 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, por meu despacho de 31 de agosto de 2015, foi autorizada a consolidação definitiva
da mobilidade na carreira/categoria, do técnico superior do Instituto de
Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I. P., Eng.º Manuel João
Gouveia de Albuquerque e Sousa, no mapa de pessoal do Instituto dos
Registos e do Notariado, I. P., mantendo a mesma posição remuneratória
e nível da situação jurídico-funcional de origem, nos termos previstos
no artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada
em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, com efeitos a contar de
01.09.2015.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas)

Normativo n.º 35-A/2008, de 28 de julho, alterado e republicado pelo
Despacho Normativo n.º 13/2009, publicado na 2.ª serie do Diário da
República, n.º 64, de 1 de abril de 2009, declara-se sem efeito o Despacho
n.º 3951/2015, publicado na 2.ª serie do Diário da República, n.º 77,
em 21 de abril de 2015.
28 de setembro de 2015. — O Diretor-Geral, Rui Manuel Amaro
Alves.
209017506

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Deliberação n.º 1932/2015
Por deliberação de 30 de setembro de 2013, do Conselho Diretivo
da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., foi autorizada
a passagem à situação de licença sem vencimento pelo período de
12 meses, ao abrigo do n.º 1 do artigo 234.º, do regime do contrato em
funções públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, ao
Assistente Graduado de Medicina Geral e Familiar, Luís Maria Valente
Perfeito Figueiredo, em exercício de funções no Agrupamento de Centros
de Saúde do Grande Porto IV — Póvoa de Varzim/Vila do Conde, com
efeitos a 1 de outubro de 2013.
2015-09-16. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
209017117
Deliberação n.º 1933/2015
Por deliberação de 3 de novembro de 2014, do Conselho Diretivo
da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., foi autorizada
a exoneração, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 32.º da Lei
n.º 12-A/2008 de 27 de fevereiro, da Enfermeira, Sara Isabel Martins
Pinto Fernandes, com efeitos a 19 de junho de 2014.
2015-09-16. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
209017141
Deliberação n.º 1934/2015
Nos termos do previsto nos artigos 25.º e 29.º do Decreto-Lei
n.º 28/2008, de 22 de fevereiro, na última redação que lhe foi dada
pelo Decreto-Lei n.º 253/2012, de 27 de novembro, por deliberação do
Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.,
datada de 2015-09-03, foi designada a profissional abaixo identificada
como Presidente do Conselho Clínico e de Saúde do Agrupamento de
Centros de Saúde de Entre o Douro e Vouga II — Aveiro Norte, atendendo a que detém o perfil e as qualificações adequadas ao exercício
das funções inerentes ao cargo, conforme nota curricular em anexo, com
efeitos a 28 de agosto de 2015:
Nome

Carreira

07 de outubro de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo, José
Ascenso Nunes da Maia.
209017709

Maria de Lourdes Sousa Tavares Especial Médica de Medicina Geral
e Silva.
e Familiar.

MINISTÉRIO DO AMBIENTE, ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO E ENERGIA

Maria de Lourdes Sousa Tavares da Silva nascida em Vinhais, a
27-04-1956. Casada.
Licenciatura em Medicina com média de 14 valores, pela Universidade de Coimbra.
Especialista pela Ordem dos Médicos em Medicina Geral e Familiar
(MGF).
Detém a categoria de Assistente Graduada e o grau de Consultora.
Exerce funções no ACeS Aveiro Norte desde junho de 2011.
Em setembro de 2012, é nomeada Presidente do Conselho Clínico
e da Saúde.
É membro da Direção do Colégio de Medicina Geral Familiar desde
2003.
Coordenadora para a Região Centro da Direção do Colégio de
2009-2012 e de 2015-2018.

Nota curricular

Direção-Geral do Território
Declaração de retificação n.º 939/2015
Verificando-se que, por lapso, o despacho que declara a utilidade
pública da expropriação de duas parcelas de terreno necessárias à libertação e vedação de terrenos adjacentes às estações elevatórias EEN10
e EEN13, localizadas nos concelhos de Murtosa e de Estarreja, foi
publicado em duplicado, nos dias 6 de abril de 2015 e 21 de abril de
2015, e nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 9.º do Regulamento de
Publicação de Atos no Diário da República, aprovado pelo Despacho

