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Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P.
Despacho n.º 5578/2016
Tendo em vista a implementação do Programa de Ocupação de Tempos Livres no ano de 2016, nas modalidades curta e longa duração, e ao
abrigo do disposto no n.º 2, do artigo 5.º e dos n.os 1 e 2, do artigo 15.º do
Regulamento do Programa, publicado em anexo à Portaria n.º 205/2013,
de 19 de junho, determina-se:
1 — No ano de 2016, são consideradas como prioritárias para o
desenvolvimento das atividades previstas nos projetos da modalidade
de curta duração as seguintes áreas de intervenção:
Saúde Juvenil; Combate à exclusão social; Associativismo; Voluntariado e Desporto.
2 — É fixado o valor de € 2,00 (dois euros) para a bolsa horária de
apoio aos jovens dinamizadores na modalidade longa duração e o valor de €0,20 (vinte cêntimos) para a bolsa horária de apoio aos jovens
monitores, na modalidade curta duração do Programa de Ocupação de
Tempos Livres.
12 de abril de 2016. — A Vogal do Conselho Diretivo, Lídia Maria
Garcia Rodrigues Praça, em substituição do Presidente do Conselho
Diretivo, conforme disposto do n.º 1 do artigo 22.º do Código do Procedimento Administrativo.
209516759

TRABALHO, SOLIDARIEDADE
E SEGURANÇA SOCIAL
Inspeção-Geral
Despacho n.º 5579/2016
Por despacho do Inspetor-Geral da Inspeção-Geral do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, de 5 de abril de 2016:
Fernando Jorge Carvalho Pinto e Maria Otília Gregório Rosa foram
nomeados, nos termos do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 8.º e
no artigo 40.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada
pela Lei n.º 35/2014, de 20/06, conjugados com os artigos 3.º e 4.º do
Decreto-Lei n.º 170/2009, de 03/08, precedendo procedimento concursal
(aviso n.º 4217/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 76,
de 20/04/2015 — Ref. B) aberto a trabalhadores com vínculo de emprego
público por tempo indeterminado previamente estabelecido, inspetores
da carreira especial de inspeção do mapa de pessoal da IGTSSS, por
utilização da reserva de recrutamento, nos termos do n.º 2 do artigo 40.º
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22/01.
Ficam colocados na 3.ª posição remuneratória da carreira especial de
inspeção, nível 24 da tabela remuneratória única, nos termos do disposto
nos n.os 3 e 5 do artigo 38.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20/06, do n.º 4 do artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 170/2009, de 03/08 e tendo ainda em conta o disposto
na alínea c) do n.º 1 do artigo 42.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31/12.
5 de abril de 2016. — O Inspetor-Geral, Paulo Jorge Carvalho de Brito.
209492515

SAÚDE
Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
Aviso n.º 5336/2016
Torna-se público que, por deliberação de 5 de abril de 2016 do Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.,
nos termos do disposto n.º 5 do artigo 46.º da Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, Gil Miguel Pereira Francisco, concluiu com sucesso o período
experimental na carreira técnica superior, tendo obtido a avaliação
final de 15,91 valores (quinze valores e noventa e uma centésimas), na
sequência da celebração com este instituto público de um contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
13 de abril de 2016. — A Diretora do Departamento de Gestão e
Administração Geral, Manuela Carvalho.
209516645
Aviso n.º 5337/2016
Torna-se público que, por deliberação de 5 de abril de 2016 do Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.,
nos termos do disposto n.º 5 do artigo 46.º da Lei Geral do Trabalho

em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, Sónia Marina Braga das Neves, concluiu com sucesso o período
experimental na carreira técnica superior, tendo obtido a avaliação final
de 15,94 valores (quinze valores e noventa e quatro centésimas), na
sequência da celebração com este instituto público de um contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
13 de abril de 2016. — A Diretora do Departamento de Gestão e
Administração Geral, Manuela Carvalho.
209516726
Aviso n.º 5338/2016
Torna-se público que, por deliberação de 5 de abril de 2016 do Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.,
nos termos do disposto n.º 5 do artigo 46.º da Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, Pedro Miguel Nunes Barras, concluiu com sucesso o período
experimental na carreira técnica superior, tendo obtido a avaliação final
de 16,51 valores (dezasseis valores e cinquenta e uma centésimas), na
sequência da celebração com este instituto público de um contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
13 de abril de 2016. — A Diretora do Departamento de Gestão e
Administração Geral, Manuela Carvalho.
209516701
Aviso n.º 5339/2016
Torna-se público que, por deliberação de 5 de abril de 2016 do Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., nos
termos do disposto n.º 5 do artigo 46.º da Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho,
Cristina Isabel da Conceição dos Santos Fonseca Lopes, concluiu com
sucesso o período experimental na carreira técnica superior, tendo obtido
a avaliação final de 15,90 valores (quinze valores e noventa centésimas),
na sequência da celebração com este instituto público de um contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
13 de abril de 2016. — A Diretora do Departamento de Gestão e
Administração Geral, Manuela Carvalho.
209516629
Aviso n.º 5340/2016
Torna-se público que, por deliberação de 5 de abril de 2016 do Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.,
nos termos do disposto n.º 5 do artigo 46.º da Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, Teresa Maria da Silva Torres, concluiu com sucesso o período
experimental na carreira técnica superior, tendo obtido a avaliação final
de 16,90 valores (dezasseis valores e noventa centésimas), na sequência
da celebração com este instituto público de um contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado.
13 de abril de 2016. — A Diretora do Departamento de Gestão e
Administração Geral, Manuela Carvalho.
209516686
Aviso n.º 5341/2016
Faz-se público que, em cumprimento do disposto no n.º 2 do
artigo 20.º da Portaria n.º 217/2011, de 31 de maio, foi, por deliberação do Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema
de Saúde, IP de 05-04-2016, homologada a lista de classificação
final dos candidatos do Júri n.º 2, da especialidade médica de Oncologia Médica, no âmbito do procedimento concursal nacional de
habilitação ao grau de consultor da carreira médica, aberto pelo
aviso n.º 9295-A/2012, publicado no Diário da República n.º 130
(2.ª série), de 6 de julho:
Júri n.º 2 de Oncologia Médica — ARS Norte
Dra. Ana Cristina Ferreira Raimundo — Aprovado
Dr. Carlos Manuel Pereira Sousa Santiago Sottomayor — Aprovado
Dra. Catarina Isabel Soares Silva Marques Portela — Aprovado
Dra. Isabel Maria Azevedo Rocha — Aprovado
Dra. Joana Sena Freitas Espiga Macedo Carona — Aprovado
Dra. Manuela Alexandra Mota Machado Ferreira Nunes — Aprovado
Dra. Maria Camila Pinto Coutinho Almeida Pinto — Aprovado
Dra. Marta Alexandra Silva Soares Rocha — Aprovado
Dr. Nelson Jorge Gameiro Domingues — Não aprovado
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Dra. Noémia Fátima Salgado Afonso — Aprovado
Dra. Paula Cristina Silva Ferreira — Aprovado
Dr. Pedro Vasco Matias Machado Santos — Não compareceu

Aviso (extrato) n.º 5344/2016

14 de abril de 2016. — A Diretora do Departamento de Gestão e
Administração Geral, Manuela Carvalho.
209514969

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 a Assistente de Medicina Geral e
Familiar, da carreira especial Médica, Marta Cristina da Costa Pessoa irá
cessar, a seu pedido, o exercício de funções nesta Administração Regional
de Saúde do Centro, I. P., por denúncia, a 14 de abril de 2016.

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

11 de abril de 2016. — O Presidente do Conselho Diretivo da ARS
Centro, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
209514774

Aviso n.º 5342/2016

Aviso (extrato) n.º 5345/2016

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

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 a enfermeira, da carreira de Enfermagem, Luísa Isabel de Almeida Santos cessou, a seu pedido, o exercício
de funções nesta Administração Regional de Saúde do Centro, IP, por
denúncia, a 14 de março de 2016.

Publicação da lista de classificação final dos candidatos
Medicina Física e de Reabilitação

11 de abril de 2016. — O Presidente do Conselho Diretivo da ARS
Centro, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
209515146

Por despacho de 12 de abril de 2016 do Dr. Ponciano Oliveira, Vogal
do Conselho Diretivo desta Instituição, torna-se pública a lista homologada de classificação final relativa ao procedimento simplificado de
recrutamento de pessoal médico, concluído o respetivo internato médico
na 1.ª época de 2015, 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 Medicina Física e de Reabilitação, da carreira Médica, a
que se reporta o aviso n.º 11571-A/2015 — Referência N, publicado no
D.R., 2.ª série, n.º 197, de 8 de outubro:

1.º
2.º
3.º

Nome do candidato

Por despacho do Senhor Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Centro, I. P., de 11 de abril de 2016, foi autorizada
a consolidação da mobilidade da Assistente Operacional Maria Fernanda
Vale Martins Rego, afeta à Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores
em Funções Públicas, ficando posicionada na 2.ª posição remuneratória,
nível remuneratório 2, no mapa de pessoal do Agrupamento de Centros de
Saúde do Dão Lafões, desta Administração Regional de Saúde, nos termos
do disposto no artigo 99.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.
12 de abril de 2016. — O Presidente do Conselho Diretivo da ARS
Centro, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
209515219

Lista de classificação final
Ordenação

Aviso (extrato) n.º 5346/2016

Nota final

Diogo Daniel Maia Couto Soares . . . . . . . 19,30 valores
Joana Isabel Fernandes Machado Santos . . . 18,45 valores
Carlos Gomes Rodrigues . . . . . . . . . . . . . 18,10 valores

13/04/2016. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
209516572
Declaração de retificação n.º 426/2016
Por ter sido detetada uma inexatidão no texto do aviso n.º 4772/2016,
publicado no Diário da República, da 2.ª série, n.º 70, de 11 de abril de
2016, concernente à cessação do procedimento simplificado de recrutamento de pessoal médico para a área hospitalar de Dermatovenereologia,
procede-se à seguinte retificação:
Onde se lê:
«[...] dado que o mesmo ficou deserto, por inexistência de candidaturas.»
deve ler-se:
«[...] dado que o mesmo ficou deserto, por inexistência de candidatos interessados na aceitação dos postos de trabalho.»
13/04/2016. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
209516612

Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.
Aviso (extrato) n.º 5343/2016
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 a assistente operacional, da carreira
geral de assistente operacional, Ana Maria Gomes Serrão irá cessar, a seu
pedido, o exercício de funções nesta Administração Regional de Saúde
do Centro, IP, por exoneração, no dia 02 de junho de 2016.
11 de abril de 2016. — O Presidente do Conselho Diretivo da ARS
Centro, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
209514725

Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, I. P.
Aviso (extrato) n.º 5347/2016
De acordo com o disposto no artigo 304 da Lei n.º 35/2014 de 20/06,
foi autorizada a denúncia do Contrato de Trabalho em Funções Públicas
por Tempo Indeterminado, a pedido da trabalhadora, Vânia Sofia Brito
Lavrador, Enfermeira, a exercer funções na Administração Regional de
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, ACES Arco Ribeirinho, com efeitos a
01 de fevereiro de 2016.
18 de março de 2016. — O Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale Tejo, I. P., Nuno Venade.
209515454
Despacho (extrato) n.º 5580/2016
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., de 29/02/2016, foi ao abrigo do artigo 305.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, autorizada a exoneração, à enfermeira Liliana Isabel Mendes Miguel Barbosa Vieira, do mapa de pessoal
da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P. — ACES
Estuário do Tejo/Alenquer, com efeitos reportados a 15/02/2016.
21 de março de 2016. — O Vogal do Conselho Diretivo da
ARSLVT, I. P., Nuno Venade.
209516142

Direção-Geral de Proteção Social aos Trabalhadores
em Funções Públicas
Aviso n.º 5348/2016
Procedimento concursal comum com vista ao recrutamento de trabalhadores para ocupação de nove postos de trabalho da carreira e
categoria de técnico superior do mapa de pessoal da Direção-Geral
de Proteção Social aos Trabalhadores em Funções Públicas (ADSE),
na modalidade de vínculo de emprego público, titulado por contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
Nos termos dos n.os 4 a 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,

