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Agrupamento de Escolas Infante D. Pedro, Penela
Aviso n.º 14097/2016
Por despacho do Diretor do Agrupamento de Escolas Infante D. Pedro,
Penela, foram homologados os Contratos de Trabalho em Funções Públicas, celebrados nos termos da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, decorrentes do procedimento concursal previsto no Decreto-Lei n.º 132/2012,
de 27 de junho, referentes ao ano letivo de 2015-2016, dos docentes/
técnicos especializados abaixo designados:
Grupo

Nome

Início de funções

110
110
120
220
910
Téc. Especi.
Téc. Especi.

Fernanda Maria Lopes Fernandes . . . .
Ana Teresa de Oliveira Barreto . . . . . .
Gabriela Loureiro Marques Oliveira . . .
Leandra Pereira Salvador. . . . . . . . . . .
Emanuel de Matos Moreira . . . . . . . . .
Maria Margarida Santos Marques . . . .
Sandra Cristina Duarte Simões Nogueira

25/09/2015
09/12/2015
24/11/2015
08/03/2016
10/11/2015
18/09/2015
25/09/2015

8 de novembro de 2016. — O Diretor, Avelino Ferreira dos Santos.
210004328

n.º 135/2012, de 8 de maio, alterada pela Portaria n.º 160/2016, de
9 de junho;
Posteriormente, o Decreto-Lei n.º 240/2015, de 14 de outubro, estabeleceu o regime legal da transmissão definitiva e da cedência temporária,
à SCML, da gestão daqueles estabelecimentos integrados;
Este diploma determina, no seu artigo 3.º, que a cedência temporária
dos estabelecimentos integrados identificados no seu anexo III é efetuada
pelo prazo de um ano, com início a 30 de setembro de 2015, decorrido
o qual deve a sua gestão ser transferida da SCML para instituições da
rede solidária da economia social através de um processo da responsabilidade do ISS, I. P.;
O Lar de Odivelas é um dos estabelecimentos constantes do referido
anexo III, pelo que, com vista à concretização daquele processo, o
ISS, I. P. procedeu à sua avaliação técnica tendo concluído que o mesmo
não possui condições para se manter em funcionamento na respetiva
resposta social, conclusão que inviabiliza no imediato, a transferência da
sua gestão para instituições da rede solidária da economia social;
Neste contexto, e ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 23.º da
Portaria n.º 135/2012, de 8 de maio, o Conselho Diretivo do ISS, I. P.
determina, o encerramento temporário do Estabelecimento Integrado
do Lar de Odivelas.
13 de outubro de 2016. — Pelo Conselho Diretivo, Rui Fiolhais,
Presidente.
209995518

TRABALHO, SOLIDARIEDADE
E SEGURANÇA SOCIAL

TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA
SOCIAL E ECONOMIA

Autoridade para as Condições do Trabalho

Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P.

Aviso (extrato) n.º 14098/2016
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho de
20 de setembro de 2016, e por deliberação do Conselho Diretivo do
Instituto Nacional de Emergência Médica, de 30 de setembro de 2016,
foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade na categoria da
assistente técnica Sónia Alexandra Cunha Neves, no mapa de pessoal
da Autoridade para as Condições do Trabalho, para o exercício de funções no Centro Local de Lisboa Ocidental, nos termos do disposto no
artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada
pela Lei n.º 35/2015, de 20 de junho.
A referida consolidação produz efeitos a 1 de outubro de 2016.
31 de outubro de 2016. — O Inspetor-Geral, Pedro Nuno Pimenta
Braz.
210004377
Aviso (extrato) n.º 14099/2016
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho de 30 de
junho de 2016, de S. Ex.ª a Secretária de Estado da Administração e do
Emprego Público, foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade
intercarreiras, na carreira e categoria de técnico superior, da trabalhadora
Ana Cristina Silva Falcão Marques Barbosa, no mapa de pessoal da
Autoridade para as Condições do Trabalho, para o exercício de funções
no Centro Local de Lisboa Oriental, nos termos do disposto no n.º 5 do
artigo 262.º e n.os 3 a 6 do artigo 99.º, ambos da Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2015, de 20 de junho.
A referida consolidação produz efeitos a 1 de agosto de 2016.
31 de outubro de 2016. — O Inspetor-Geral, Pedro Nuno Pimenta
Braz.
210004263

Aviso (extrato) n.º 14100/2016
1 — O Conselho Diretivo do Instituto do Emprego e Formação
Profissional, I. P., notifica os candidatos dos concursos de promoção relativos aos anos de 2004, 2005 e 2006, abertos pelo Aviso n.º 10245/2015,
de 8 de setembro, publicado no Diário da República n.º 175, 2.ª série,
de que se encontram disponíveis na página do INA, em www.ina.pt/iefp,
as listas das comunicações dos candidatos promovidos no ano de 2006.
2 — Mais se informa que as listas das comunicações dos candidatos
promovidos também se encontram afixadas, para consulta, nas instalações
do IEFP, I. P., sitas na Rua de Xabregas, n.º 52, 1949-003 Lisboa.
2016-11-10. — A Diretora do Departamento de Assessoria da Qualidade, Jurídica e de Auditoria, Paula Susana Aparício Gonçalves Matos
Ferreira.
210010013
Deliberação (extrato) n.º 1767/2016
Para os devidos efeitos e por deliberação do Conselho Diretivo do
Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P., de 13 de outubro
de 2016, o licenciado Rui Pedro de Oliveira Dias Matos Lopes, cessou,
a seu pedido, o exercício de funções, em regime de substituição, no
cargo de direção intermédia de 1.º grau, de Diretor-Adjunto de Centro
do Centro de Emprego e Formação Profissional de Leiria da Delegação
Regional do Centro, para o qual tinha sido designado por deliberação
do Conselho Diretivo, de 29 de setembro de 2016, com efeitos a 13 de
outubro de 2016.
2016-11-04. — A Diretora do Departamento de Assessoria da Qualidade, Jurídica e de Auditoria, Paula Susana Aparício Gonçalves Matos
Ferreira.
209996336

Instituto da Segurança Social, I. P.

SAÚDE

Deliberação (extrato) n.º 1766/2016

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

No âmbito de implementação de um novo quadro de gestão dos estabelecimentos integrados do Instituto da Segurança Social, I. P. (ISS, I. P.),
introduzido pela Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, o Decreto-Lei
n.º 16/2011, de 25 de janeiro, definiu o regime legal da cedência daqueles
estabelecimentos à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML);
Nos termos deste diploma, entre a SCML e o ISS, I. P., foi celebrado
um contrato de gestão que regula os procedimentos e as condições da
cedência à SCML dos estabelecimentos integrados que se encontram
sob a gestão direta do ISS, I. P., identificados no anexo II à Portaria

Nos termos do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 214.º da Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas, por ser desconhecido o seu paradeiro, notifica-se
Mónica Florinda Sequeira Capela, enfermeira, trabalhadora da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., colocada no Agrupamento
de Centros de Saúde do Grande Porto IV — Póvoa de Varzim/Vila do
Conde, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, para apresentar a sua defesa no Processo Dis-

Aviso n.º 14101/2016
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ciplinar n.º 4/ARSNORTE/2016 que lhe foi instaurado, no prazo de
30 dias úteis, a contar da data da publicação no Diário da República. O
processo contendo a acusação poderá ser consultado no horário normal
de expediente, das 9 às 12.30 horas e das 14 às 17 horas, na Unidade
de Apoio à Gestão do ACES do Cávado III — Barcelos/Esposende, sito
na Rua Dr. Abel Varzim, s/n, 4750-253 Barcelos.
2016-10-18. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
210001371

Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P.
Aviso (extrato) n.º 14102/2016
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, torna-se público que, na sequência de procedimento concursal
aberto por aviso n.º 2619/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 38 de 22 de fevereiro de 2013, foi celebrado contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a partir de 1 de
novembro de 2015, com a trabalhadora Maria Isabel Trindade Silva Cristóvão Ferreira, para o preenchimento de um posto de trabalho da categoria
de Enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, do mapa de pessoal
da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES
Médio Tejo, com a remuneração base definida nos termos do Decreto-Lei
n.º 122/2010, de 11 de novembro, correspondente a 1 969,54€.
Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 46.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, anexo da Lei n.º 35/2014 de 20/6, o júri
para o período experimental terá a seguinte composição:
Presidente: Maria Elisa Camilo da Silva Vicente, Enfermeira
Chefe.
1.º Vogal Efetivo: Ana Luísa Oliveira Conde, Enfermeira Chefe, que
substituirá a presidente nas suas faltas ou impedimentos
2.º Vogal Efetivo: Carina Alexandra Domingos Antunes, Enfermeira
Graduada.
1.º Vogal Suplente: Maria Cristina Lopes Barreto Amaral, Enfermeira
Graduada
2.º Vogal Suplente: Karla Marisa Lino Almeida, Enfermeira Especialista.
O período experimental inicia-se com a celebração do referido contrato e tem a duração de 90 dias, correspondente à duração determinada
pelo disposto no n.º 1, do artigo 19.º, do Decreto-Lei n.º 248/2009, de
22 de setembro.
27 de setembro de 2016. — O Vogal do Conselho Diretivo da
ARSLVT, I. P., Nuno Ribeiro de Matos Venade.
210004385
Aviso (extrato) n.º 14103/2016
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, torna-se público que, na sequência de procedimento concursal aberto
por aviso n.º 15711, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 152, de
06 de agosto de 2010, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, com efeitos a partir de 03 de julho de 2015, com a
trabalhadora Maria Natalina Marques Gameiro Figueiredo Fernandes, para
o preenchimento de um posto de trabalho da carreira de Assistente Técnico,
do mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo, I. P./ACES Lisboa Ocidental e Oeiras, com a remuneração base
de 683,13€, ficando posicionado na posição remuneratória 1.ª da categoria
e ao nível remuneratório 5 da tabela remuneratória única.
Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 46.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho,
o júri para o período experimental terá a seguinte composição:
Presidente — Glória Isabel Fernandes Almeida, Técnica Superior da
ARS de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES Lisboa Ocidental e Oeiras.
1.ª vogal efetiva — Rosária de Fátima Andrade Sambé, Técnica Superior da ARS de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES Lisboa Ocidental
e Oeiras, que substituirá o presidente nas suas faltas ou impedimentos.
2.ª vogal efetiva — Teresa Alexandra Nunes de Campos Pereira,
Assistente Técnica da ARS de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES Lisboa
Ocidental e Oeiras.
O período experimental inicia-se com a celebração do contrato e tem
a duração de 120 dias, correspondente à duração determinada pela n.º 1,
da cláusula 6.ª, do Acordo Coletivo de Trabalho n.º 1/2009.
29 de setembro de 2016. — O Vogal do Conselho Diretivo, Nuno
Venade.
210005227

Aviso (extrato) n.º 14104/2016
Em cumprimento do disposto no art. 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, torna-se público que, na sequência de procedimento concursal
aberto por aviso n.º 15711, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 152, de 06 de agosto de 2010, foi celebrado contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a partir de
03 de julho de 2015, com a trabalhadora Maria do Céu Vieira Mendes
Carvalho, para o preenchimento de um posto de trabalho da carreira de
Assistente Técnico, do mapa de pessoal da Administração Regional de
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES Lisboa Ocidental e Oeiras,
com a remuneração base de 683,13€, ficando posicionado na posição
remuneratória 1.ª da categoria e ao nível remuneratório 5 da tabela
remuneratória única.
Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 46.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho,
o júri para o período experimental terá a seguinte composição:
Presidente — Glória Isabel Fernandes Almeida, Técnica Superior da
ARS de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES Lisboa Ocidental e Oeiras.
1.ª vogal efetiva — Rosária de Fátima Andrade Sambé, Técnica Superior da ARS de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES Lisboa Ocidental
e Oeiras, que substituirá o presidente nas suas faltas ou impedimentos.
2.ª vogal efetiva — Teresa Alexandra Nunes de Campos Pereira,
Assistente Técnica da ARS de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES Lisboa
Ocidental e Oeiras.
O período experimental inicia-se com a celebração do contrato e tem
a duração de 120 dias, correspondente à duração determinada pela n.º 1,
da cláusula 6.ª, do Acordo Coletivo de Trabalho n.º 1/2009.
29 de setembro de 2016. — O Vogal do Conselho Diretivo, Nuno
Venade.
210005195
Aviso (extrato) n.º 14105/2016
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, torna-se público que, na sequência de procedimento concursal
aberto por aviso n.º 15711, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 152, de 06 de agosto de 2010, foi celebrado contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a partir de
03 de julho de 2015, com a trabalhadora Paula Cristina Guerra Martinho
Cordeiro, para o preenchimento de um posto de trabalho da carreira de
Assistente Técnico, do mapa de pessoal da Administração Regional de
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES Lisboa Ocidental e Oeiras,
com a remuneração base de 683,13€, ficando posicionado na posição
remuneratória 1.ª da categoria e ao nível remuneratório 5 da tabela
remuneratória única.
Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 46.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho,
o júri para o período experimental terá a seguinte composição:
Presidente — Glória Isabel Fernandes Almeida, Técnica Superior da
ARS de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES Lisboa Ocidental e Oeiras.
1.ª vogal efetiva — Rosária de Fátima Andrade Sambé, Técnica Superior da ARS de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES Lisboa Ocidental
e Oeiras, que substituirá o presidente nas suas faltas ou impedimentos.
2.ª vogal efetiva — Teresa Alexandra Nunes de Campos Pereira,
Assistente Técnica da ARS de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES Lisboa
Ocidental e Oeiras.
O período experimental inicia-se com a celebração do contrato e tem
a duração de 120 dias, correspondente à duração determinada pela n.º 1,
da cláusula 6.ª, do Acordo Coletivo de Trabalho n.º 1/2009.
29 de setembro de 2016. — O Vogal do Conselho Diretivo, Nuno
Venade.
210005268
Aviso (extrato) n.º 14106/2016
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, torna-se público que, na sequência de procedimento concursal aberto por aviso n.º 15711, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 152, de 06 de agosto de 2010, foi celebrado contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a
partir de 03 de julho de 2015, com o trabalhador Dário Manuel Palma
Luz, para o preenchimento de um posto de trabalho da carreira de
Assistente Técnico, do mapa de pessoal da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES Lisboa Ocidental e
Oeiras, com a remuneração base de 683,13€, ficando posicionado na
posição remuneratória 1.ª da categoria e ao nível remuneratório 5 da
tabela remuneratória única.

