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das qualidades pessoais e profissionais evidenciadas pela forma como
desempenhou funções de secretária pessoal no meu Gabinete.
Detentora de assinalável sentido de dever e responsabilidade, pautou
sempre com rigor e competência as suas funções.
Quero assim deixar registado o meu sincero reconhecimento pela
colaboração prestada, dando-lhe público louvor.
22 de outubro de 2015. — O Secretário de Estado da Energia, Artur
Álvaro Laureano Homem da Trindade.
209101713
Louvor n.º 1127/2015
Ao cessar funções como Secretário de Estado da Energia, cumpre-me
manifestar público louvor ao licenciado Tiago José Gonçalves Pereira e
Teixeira Duarte pela forma competente, dedicada e eficiente como desempenhou as funções de técnico especialista no meu Gabinete. O seu rigor, a sua capacidade de trabalho, e a sua independência, aliados aos seus
profundos e sólidos conhecimentos nas áreas sob sua responsabilidade,
foram essenciais para a boa condução dos assuntos do meu Gabinete.
De realçar a sua disponibilidade permanente, bem como a forma
dinâmica com que sempre colaborou nos assuntos que lhe estavam
confiados, nos quais o seu desempenho se destacou pela excelência,
profissionalismo e um ímpar sentido de serviço público, que se qualificam como exemplares e inspiradores.
Pelo que sucintamente foi exposto, considero pois de elementar justiça expressar o meu público reconhecimento ao licenciado Tiago José
Gonçalves Pereira e Teixeira Duarte.
22 de outubro de 2015. — O Secretário de Estado da Energia, Artur
Álvaro Laureano Homem da Trindade.
209101973
Louvor n.º 1128/2015
Ao cessar funções como Secretário de Estado da Energia, cumpre-me
o dever de louvar publicamente Paulo Reinaldo Batista Dias, pelas elevadas qualidades pessoais e profissionais evidenciadas na forma como
desempenhou as funções de motorista no meu Gabinete.
Detentor de assinalável sentido de dever e de responsabilidade, pautou
sempre com rigor e competência as suas funções.
Quero assim deixar registado o meu sincero reconhecimento pela
colaboração prestada, dando-lhe público louvor.
22 de outubro de 2015. — O Secretário de Estado da Energia, Artur
Álvaro Laureano Homem da Trindade.
209101779

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
Deliberação n.º 2130/2015
O Colégio de Governo dos Subsistemas Públicos de Saúde (CGSPS),
considerando o disposto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 154/2015,
de 7 de agosto, e atendendo à indicação efetuada por cada um dos seus
membros, deliberou o seguinte:
1 — O Gabinete de Apoio Técnico (GAT) tem a seguinte composição:
a) Dra. Sofia Mariz, representante do Ministério da Saúde;
b) Dra. Dulce Valente, representante da ADSE;
c) Dr. António Costa Coelho, representante da ADM;
d) Tenente Bruno Martins Rosa, representante da SAD/GNR;
e) Dra. Marina Orrico Tavares, representante da SAD/PSP.
2 — A presente deliberação é comunicada às Tutelas dos membros
do CGSPS e publicada no Diário da República.
2 de outubro de 2015. — O Presidente do Colégio de Governo dos
Subsistemas Públicos de Saúde, Rui Santos Ivo.
209099999
Deliberação n.º 2131/2015
O Colégio de Governo dos Subsistemas Públicos de Saúde (CGSPS), considerando o disposto no n.º 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 154/2015, de 7
de agosto, e atendendo à composição do Gabinete de Apoio Técnico (GAT)
nos termos da Deliberação n.º 01/CGSPS/2015, desta mesma data, delibera:
1 — Designar o Dr. António Costa Coelho, representante da ADM
no GAT, para o cargo de secretário do CGSPS.

2 — A presente deliberação é comunicada às Tutelas dos membros
do CGSPS e publicada no Diário da República.
2 de outubro de 2015. — O Presidente do Colégio de Governo dos
Subsistemas Públicos de Saúde, Rui Santos Ivo.
209100141

MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE, EMPREGO
E SEGURANÇA SOCIAL
Instituto de Informática, I. P.
Aviso (extrato) n.º 13493/2015
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, torna-se público que os trabalhadores abaixo indicados, concluíram com sucesso o período experimental, na sequência da celebração
do Contrato de Trabalho em Funções Públicas por tempo indeterminado
com este Instituto Público, para o desempenho de funções da carreira/
categoria de Especialista de Informática do Grau 1, Nível 2, com efeitos
à data da avaliação final do júri, 14 de outubro de 2015.
Trabalhadores na carreira/categoria de Especialista
de Informática do Grau 1, Nível 2

Carlos António Teixeira Santos . . . . . . . .
Cristina Fernandes Gaspar . . . . . . . . . . . .
Fábio Miguel Cacho Teixeira. . . . . . . . . .
Luís Emanuel de Carvalho Queiroz. . . . .
Nuno Miguel Gemito Clérigo . . . . . . . . .
Vera Lúcia Lameira dos Santos de Jesus

Classificação
do período
experimental

Data
da
homologação

18,00
15,41
15,45
14,25
14,83
15,96

14/10/2015
14/10/2015
14/10/2015
14/10/2015
14/10/2015
14/10/2015

30 de outubro de 2015. — O Vice-Presidente do Conselho Diretivo do
Instituto de Informática, I. P., António Manuel de Passos Rapoula.
209100206
Aviso (extrato) n.º 13494/2015
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20
de junho, torna-se público que os trabalhadores abaixo indicados, concluíram com sucesso o período experimental, na sequência da celebração
do Contrato de Trabalho em Funções Públicas por tempo indeterminado
com este Instituto Público, para o desempenho de funções da carreira/
categoria de Especialista de Informática do Grau 1, Nível 2, com efeitos
à data da avaliação final do júri, 1 de outubro de 2015.
Trabalhadores na carreira/categoria de Especialista
de Informática do Grau 1, Nível 2

Andreia Luísa Rodrigues Pereira . . . . . .
Carlos Miguel Dias Tavares. . . . . . . . . .

Classificação
do período
experimental

Data
da
homologação

16,44
16,40

01/10/2015
01/10/2015

30 de outubro de 2015. — O Vice-Presidente do Conselho Diretivo
do Instituto de Informática, I. P., António Manuel de Passos Rapoula.
209100344
Aviso (extrato) n.º 13495/2015
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20
de junho, torna-se público que os trabalhadores abaixo indicados, concluíram com sucesso o período experimental, na sequência da celebração
do Contrato de Trabalho em Funções Públicas por tempo indeterminado
com este Instituto Público, para o desempenho de funções da carreira/
categoria de Especialista de Informática do Grau 1, Nível 2, com efeitos
à data da avaliação final do júri, 14 de outubro de 2015.
Trabalhadores na carreira/categoria de Especialista
de Informática do Grau 1, Nível 2

Pedro Miguel Nunes da Silva Antunes . . .
Pedro Miguel Freitas Fontes . . . . . . . . .

Classificação
do período
experimental

Data
da
homologação

17,35
17,06

14/10/2015
14/10/2015

30 de outubro de 2015 — O Vice-Presidente do Conselho Diretivo
do Instituto de Informática, I. P., António Manuel de Passos Rapoula.
209100303

