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2 — O reconhecimento condicionado prende-se com a obrigatoriedade
da acreditação. Após a apresentação de elementos que comprovem que a
SATIVA — Controlo e Certificação de Produtos cumpre com a disposição
enunciada, a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
desencadeará o procedimento adequado à obtenção do reconhecimento.
3 — A marca de certificação é publicada como anexo ao presente aviso.
4 — O presente aviso produz efeitos a partir da data de despacho.
13 de outubro de 2015. — A Diretora-Geral, em exercício de funções
de suplência, Filipa Horta Osório.
ANEXO

Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa
e Vale do Tejo
Aviso n.º 12302/2015
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, foi celebrado
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
com o diplomado da 14.ª edição do Curso de Especialização em Administração e Gestão Pública (CEAGP), John Simon Soares Aguiar, para
preenchimento de dois postos de trabalho previstos e não ocupados, na
carreira de técnico superior, do mapa de pessoal da Direção Regional de
Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo. A integração na carreira de
técnico superior efetuou-se na 2.ª posição correspondente ao nível 15 da
tabela remuneratória única, aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008, de
31 de dezembro, equivalente ao montante pecuniário de 1.201,48€ (mil
duzentos e um euros e quarenta e oito cêntimos). O presente contrato
tem efeitos reportados a 23 de julho de 2014.
19 de setembro de 2014. — O Diretor de Serviços de Administração,
Paulo Salsa.
209023321

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.
Aviso n.º 12303/2015
209020243
Aviso (extrato) n.º 12301/2015
Reconhecimento de Organismo de Controlo e Certificação
1 — De acordo com o disposto no Despacho Normativo n.º 47/97,
de 30 de junho, e verificadas a conformidade do pedido de extensão de
reconhecimento com o disposto nos n.os 1, 2 e 3 do anexo IV, do citado
Despacho Normativo n.º 47/97, bem como a satisfação dos critérios
gerais para organismos de certificação de produtos estipulados na norma
portuguesa EN ISO 17065:2012 é concedido, por despacho da Senhora
Subdiretora-Geral, Eng.ª Filipa Osório, de 25 de setembro de 2015, o
reconhecimento condicionado à SATIVA — Controlo e Certificação de
Produtos, por um período de um ano, como organismo de controlo e
certificação para Castanha dos Soutos da Lapa DOP.
2 — O reconhecimento condicionado prende-se com a obrigatoriedade da acreditação. Após a apresentação de elementos que comprovem
que a SATIVA — Controlo e Certificação de Produtos cumpre com a
disposição enunciada, a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural desencadeará o procedimento adequado à obtenção do
reconhecimento.
3 — A marca de certificação é publicada como anexo ao presente
aviso.
4 — O presente aviso produz efeitos a partir da data de despacho.
13 de outubro de 2015. — A Diretora-Geral, em exercício de funções
de suplência, Filipa Horta Osório.
ANEXO

Após homologação por deliberação de 8 de outubro de 2015 do
Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.,
torna-se pública a lista de classificação final dos candidatos ao procedimento simplificado para preenchimento de um posto de trabalho, para
o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E., na categoria
de Assistente de Psiquiatria da Infância e da Adolescência da Carreira
Especial Médica, aberto pelo Aviso n.º 7992/2015, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 140, de 21 de julho de 2015:
1.º Teresa Margarida da Luz Cartaxo: 17,66 valores
9 de outubro de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da
ARSC, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
209021086
Declaração de retificação n.º 943/2015
Por ter sido publicado com inexatidão o Aviso n.º 11271/2015, no
Diário da República, 2.ª série, n.º 194, de 5 de outubro de 2015, retifica-se que onde se lê «1.º Maria Galante Santiago: 17, 235 valores» deve
ler-se «1.º Mariana Galante Santiago: 17, 235 valores».
8 de outubro de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da
ARSC, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
209020924
Deliberação (extrato) n.º 1941/2015
Para os efeitos da alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, torna-se público que, por deliberação do Conselho Diretivo
de 24 de setembro p. p., foi autorizada a consolidação da mobilidade
na categoria à Assistente de Medicina Geral e Familiar, da carreira
especial Médica, Alexandra Almeida Gouveia Mendes Escada, posição
remuneratória 1.ª, nível remuneratório 45, pertencente ao mapa de pessoal do Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Litoral, no mapa
de pessoal do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Mondego,
desta Administração Regional de Saúde do Centro, IP, nos termos do
artigo 99.º da LTFP, com efeitos a 1 de outubro de 2015.
9 de outubro de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da ARS
Centro, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
209020998

Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, I. P.
Aviso (extrato) n.º 12304/2015

209020576

Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 9/04/2015 e nos
termos do disposto na alínea c) do n.º 1, do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, torna-se público que Natacha Elisa Baixinho Meira, con-

