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Diário da República, 2.ª série — N.º 48 — 9 de março de 2016
Aviso (extrato) n.º 3159/2016
Por despacho de 02 de fevereiro de 2016 do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Ponciano
Oliveira, e nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 48.º
da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que os assistentes operacionais abaixo identificados, 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 na categoria
de assistente operacional, da carreira geral de assistente operacional,
designadamente:

Avaliação final
período experimental

Nome do profissional

Manuel Joaquim Teixeira Ribeiro . . . . . . . . . . . . .
Nuno Miguel Meireles Sampaio . . . . . . . . . . . . . .
Vitorino Gonçalves Teixeira . . . . . . . . . . . . . . . . .

15,00
18,75
17,50

05/02/2016. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
209400271

Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P.
Aviso n.º 3160/2016
Nos termos do disposto na alínea b), do n.º 1 e n.º 2, do artigo 4.º, da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, torna-se público que por deliberação do
Conselho Diretivo, da ARS Alentejo, I. P., de 12/02/2016, e na sequência do procedimento concursal aberto pelo aviso n.º 7117/2015, referência A22 — Saúde Pública, publicado no Diário da República, n.º 123, 2.ª série, de 26 de junho de 2015, foi autorizada a celebração de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, no âmbito da carreira especial médica, área de saúde pública, para ocupação do seguinte
posto de trabalho, do mapa de pessoal do ACES do Alentejo Central, nos termos que se seguem:
Local

Nome

Carreira

Categoria

Posição
remuneratória

Produção
de efeitos

45

01/03/2016

ACES AC/USP. . . . . . . . . . . André Peralta Santos . . . . . . . . Especial médica . . . . . . . . . . . . Assistente . . . . . .
2 de março de 2016. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula Alexandra Ângelo Ribeiro Marques.

Instituto Português do Sangue
e da Transplantação, I. P.
Aviso n.º 3161/2016
Em cumprimento da alínea d) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, torna-se pública a
cessação do vínculo de emprego público com o seguinte trabalhador:
Pedro Filipe Furtado Landeiro, assistente operacional, em regime de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, do
mapa de pessoal deste Instituto, posicionado na 1.ª posição remuneratória da categoria, nível remuneratório 1 da tabela remuneratória única,
cessou o vínculo de emprego público, por denúncia de contrato a seu
pedido, nos termos dos artigos 303.º, 304.º e 306.º da LTFP, aprovada
em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, com
efeitos a 01 de janeiro de 2016.
26 de fevereiro de 2016. — A Diretora do Departamento de Recursos
Humanos, Maria Beatriz Sanches Faxelha.
209399503
Aviso n.º 3162/2016
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, torna-se
público que o trabalhador em regime de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, do mapa de pessoal deste Instituto,
Pedro Miguel dos Santos Vicente, da carreira e categoria de técnico
superior, com a remuneração correspondente à posição remuneratória
entre a 2.ª e a 3.ª da categoria, nível remuneratório entre o 15 e o 19 da
tabela remuneratória única, cessou funções, com efeitos à data de 12 de
janeiro de 2015, na sequência do recrutamento efetuado pela Autoridade
Tributária e Aduaneira, no âmbito de concurso interno de admissão.
26 de fevereiro de 2016. — A Diretora do Departamento de Recursos
Humanos, Maria Beatriz Sanches Faxelha.
209400003
Aviso n.º 3163/2016
Torna-se pública a autorização da mobilidade na categoria da assistente
técnica Ana Maria de Gouveia Fernandes Silva, do mapa de pessoal da
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP, afeta
ao ACES de Sintra, para o exercício de funções na Área Funcional da
Transplantação do Centro de Sangue e da Transplantação de Lisboa,
com efeitos a 16 de novembro de 2015, pelo período de 18 meses, nos

209403974

termos do artigo 92.º e seguintes da LTFP, aprovada em anexo à Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual.
26 de fevereiro de 2016. — A Diretora do Departamento de Recursos
Humanos, Maria Beatriz Sanches Faxelha.
209401251
Aviso n.º 3164/2016
Torna-se pública a cessação do acordo de cedência de interesse público
celebrado entre o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE,
o Instituto Português do Sangue e da Transplantação, IP, e a Assistente
Graduada da carreira médica hospitalar de Imunohemoterapia Ana Paula
de Assunção Benevides Rodrigues, por iniciativa da trabalhadora, nos
termos do n.º 5 do artigo 241.º da LTFP, aprovada em anexo à Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, com efeitos a 7 de
março de 2016, regressando a trabalhadora à situação jurídico-funcional
de origem, pelo que será afeta ao posto de trabalho que detinha antes
da celebração deste acordo, ou seja, a um posto de trabalho da carreira
especial médica, da Área Funcional do Sangue do Centro de Sangue e
da Transplantação de Coimbra, em regime de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado.
26 de fevereiro de 2016. — A Diretora do Departamento de Recursos
Humanos, Maria Beatriz Sanches Faxelha.
209399844
Aviso n.º 3165/2016
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 4.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, torna-se público que a trabalhadora em regime de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, do mapa de pessoal deste Instituto,
Lia Susana Marques Miranda Costa, da carreira e categoria de técnico
superior, com a remuneração correspondente à posição remuneratória
entre a 2.ª e a 3.ª da categoria, nível remuneratório entre o 15 e o 19 da
tabela remuneratória única, cessou funções, com efeitos à data de 12 de
janeiro de 2015, na sequência do recrutamento efetuado pela Autoridade
Tributária e Aduaneira, no âmbito de concurso interno de admissão.
26 de fevereiro de 2016. — A Diretora do Departamento de Recursos
Humanos, Maria Beatriz Sanches Faxelha.
209399974
Aviso n.º 3166/2016
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 4.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, torna-se pú-

