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Vanessa Rita Ferro Neves — 5,5
Vânia Andreia Tabuada Teixeira — 5,5
Victor dos Anjos Afonso — 5,5
Virgínia Sofia da Silva Gomes — 5,5
Vitória Manuela Ferreira Cardoso — 5,5
Helena Isabel Rocha Calisto — 5,4
Isolda Margarida Rocha da Silva — 5,4
João Guilherme Saldanha Baldaia — 5,4
Joilsa Yuzi Amaral da Costa Dias — 5,4
José João Seabra Martins — 5,4
Gustavo Adriano de Castro Eliseu Ferreira — 5,4
Rui André Seixas Guterres — 5,4
Ana Filipa Ermitão Santos — 5,3
Ana Filipa Figueiredo Sousa — 5,3
Ana Isabel da Silva Marques — 5,3
Ana Marisa Sequeira Lanção — 5,3
Ana Sofia Santos Pinto — 5,3
Ana Teresa Gonçalves Ramos — 5,3
Andreia Fernandes Rodrigues — 5,3
Catarina Viana Fernandes Machado — 5,3
Célia de Magalhães Rodrigues — 5,3
Charles Ricardo da Silva Manoel — 5,3
Cláudio Luís Silva Cadima — 5,3
Cristiana Marília Ferreira Coelho — 5,3
Cristina Maria Soeiro Costa Monteiro — 5,3
Dina Maria Teixeira Carapel — 5,3
Dolores Isabel Pereira Diogo — 5,3
Fábio José Andrade de Bastos — 5,3
Fábio Soares Lourenço — 5,3
Filipa Andreia Louzinha Afonso — 5,3
Francisco José Ramos Rebolo — 5,3
Francisco Manuel Fonseca Pimentel — 5,3
Henrique José Jesus Gonçalves — 5,3
Idalina da Conceição Monteiro Gomes — 5,3
José Eduardo Salazar Gonçalves Reimão — 5,3
José Fernandes Pereira Alves — 5,3
Lídia Alice Almeida — 5,3
Luísa Daniela Varandas da Silva — 5,3
Maria da Graça Alves Ribeiro Martins — 5,3
Maria do Rosário da Conceição Gomes — 5,3
Mariana Lourenço Pereira Nogueira — 5,3
Marlene da Rocha Vieira — 5,3
Marlene dos Santos Melo — 5,3
Marta Campos Cravo — 5,3
Marta Isabel de Sousa Maia — 5,3
Mónica Alexandra Martins de Almeida — 5,3
Mónica Sofia Martins Batista Tempero — 5,3
Pedro dos Santos Pais Damas — 5,3
Pedro Sérgio Pires de Freitas Pereira — 5,3
Rosa Manuela Domingues da Silva Santos — 5,3
Telma Vanessa Espadinha Esperança — 5,3
Tiago Emanuel Lourenço Gomes Pereira — 5,3
Andrea Patrícia Pinto Vilela Vaz — 5,1
Sandra Filipa de Jesus Taveira — 5,1
Simone Isabel dos Santos Margato Guerra — 5,1

2 — Consideram -se excluídos do procedimento concursal em apreço, 
todos os candidatos que obtiveram no método de seleção da Avaliação 
Curricular, nota inferior a 9,5 valores, nos termos do n.º 4 do artigo 37.º 
do Decreto -Lei n.º 437/91 de 8 de novembro, e conforme previsto no 
ponto 9.3 do aviso de abertura do procedimento concursal, anteriormente 
mencionado.

3 — Ficam por este meio notificados todos os candidatos que, da 
referida homologação da lista de classificação final, e, caso assim o 
entendam, podem interpor recurso administrativo junto do membro 
do Governo responsável pela área da saúde, no prazo de 10 dias úteis 
a contar do dia seguinte à publicação do presente aviso no Diário da 
República.

4 — A presente lista será afixada na Sede das instalações desta Ad-
ministração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, sita na Ave-
nida Estados Unidos América, n.º 75, 1749 -096 Lisboa, bem como na 
página eletrónica www.arslvt.min -saude.pt (Procedimentos Concur-
sais 2013).

15 de julho de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Pedro Emanuel 
Ventura Alexandre.

207994648 

 Aviso (extrato) n.º 8956/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT,IP de 

03/01/2014 e nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do 
artigo 73.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se público que, 
Sandra Maria Henriques Florindo Martins, concluiu com sucesso o perío do 
experimental, na sequência da celebração do contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado com a Administração Regional 
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., para desempenho de funções 
correspondentes à carreira/categoria de assistente operacional, no ACES 
Arco Ribeirinho — UCSP Montijo, sendo o tempo de duração do período 
experimental contado para efeitos da atual carreira e categoria.

16 de julho de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de 
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

207995369 

 Aviso (extrato) n.º 8957/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT,IP de 

09/12/2013 e nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do 
artigo 73.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se público que, 
Cristina Maria Fidalgo da Cunha, concluiu com sucesso o período expe-
rimental, na sequência da celebração do contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado com a Administração Regional de 
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., para desempenho de funções cor-
respondentes à carreira/categoria de assistente técnico, no ACES Arco 
Ribeirinho — UCSP Montijo, sendo o tempo de duração do período 
experimental contado para efeitos da atual carreira e categoria.

16 de julho de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de 
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

207995352 

 Aviso (extrato) n.º 8958/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 08/05/2013 e nos 

termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 
fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei n.º 59/2008, 
de 11 de setembro, torna -se público que Secialina Maria dos Santos Vieira, 
concluiu com sucesso o período experimental, na sequência da celebração 
do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com 
a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., para 
desempenho de funções na carreira/categoria de assistente operacional, 
no ACES Estuário do Tejo, sendo que o tempo de duração do período 
experimental é contado para efeitos da atual carreira e categoria.

22 de julho de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de 
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

207995385 

 Despacho (extrato) n.º 10011/2014
Por despacho de S. Exª o Secretário de Estado da Administração 

Pública, de 5 de maio de 2014:
Isabel Maria dos Santos de Almeida, Enfermeira, pertencente ao mapa 

de Pessoal do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, E. P. E., autorizada a 
consolidação da cedência de interesse público, ao abrigo do disposto no 
artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, para desempenho 
das mesmas funções no ACES Lisboa Norte — USF das Conchas.

21 de julho de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT, I. P., 
Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

207997572 

 Despacho (extrato) n.º 10012/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT,I. P. de 

21/07/2014 e nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, foi autorizada a consolidação da 
mobilidade interna a Ana Margarida Vaz Pires de Lima Gonçalves, 
técnica superior de Serviço Social do mapa de pessoal da Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P/Aces Lisboa Norte 
para o ACES Loures -Odivelas.

23 de julho de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de 
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

207995417 

 Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P.

Aviso n.º 8959/2014
Findo o prazo de recrutamento de pessoal médico, com a especiali-

dade de medicina geral e familiar, que concluiu o respetivo internato 
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médico na 1.ª época de 2014, cujo aviso de abertura foi publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 114, de 17 de junho de 2014, 
aviso n.º 7161/2014, torna -se pública a lista de classificação final, 
homologada em 18/07/2014, pelo Presidente do Conselho Diretivo, 
da ARS Alentejo:

Lista de Classificação Final

1 — Ana Rita Marques Simões Cruz — 19,00 valores
2 — Maria João de Sousa Sias — 18,03 valores
3 — Vanda de Lurdes Lapão e Silva — 17,33 valores
4 — Rui Jorge Almeida Garcia — 17,10 valores
5 — Vasco Gabriel Furtado Gonçalves — 14,82 valores
6 — Ana Rita Reis Aleixo — a)
7 — Gisela Sofia dos Reis Ferreira — a)
8 — Hugo Manuel Pedrosa de Oliveira — a)
9 — Rita Andrés Xavier — a)

a) Candidato excluído por falta de comparência à entrevista

Após a publicação do presente aviso no Diário da República, a 
mencionada lista é afixada na sede da Administração Regional de 
Saúde do Alentejo, I. P., sita no Largo do Paraíso, 1, em Évora, e 
publicitada na página eletrónica deste Instituto, em www.arsalentejo.
min -saude.pt.

Da homologação da lista de classificação final pode ser interposto 
recurso nos termos do Código do Procedimento Administrativo, devendo 
o mesmo ser apresentado ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo da 
ARS do Alentejo, I. P.

21 de julho de 2014. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula Ale-
xandra Ângelo Ribeiro Marques.

207993668 

 Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P.

Aviso (extrato) n.º 8960/2014
Em cumprimento do disposto na alínea d) do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, publica -se a lista de pessoal desli-
gado do serviço por passar a situação de aposentado, no período entre 
01 de abril a 30 de junho de 2014 

Nome Categoria Data
efeito

Maria Engrácia Neto  . . . . . . . . . . . Assistentes Opera-
cionais.

Mai -14

Maria Fátima Martins Agostinho 
Rosa.

Assistentes Opera-
cionais.

Mai -14

Maria Luísa Viola Romão Alexandre Assistentes Opera-
cionais.

Abr -14

Esmeralda Maria Neves Silva  . . . . Assistentes Técnicos Jun -14
Ivone Maria Coelho Extreia. . . . . . Assistentes Técnicos Jun -14
João Cecílio Reis Botinas  . . . . . . . Assistentes Técnicos Mai -14
Maria Assunção Silva Paço . . . . . . Assistentes Técnico Jun -14
Maria Helena Moreira Silva Mira . . . Assistentes Técnicos Jun -14
Maria Isabel Alves Cabrita. . . . . . . Assistentes Técnicos Jun -14
Maria Luísa Negrão Vargas Porfírio Assistentes Técnicos Abr -14
Dina Jesus Beatriz Alves  . . . . . . . . Enfermagem. . . . . . Abr -14
Maria Suzete Sousa Gonçalves 

Guerra.
Enfermagem. . . . . . Jun -14

Odélia João Morais  . . . . . . . . . . . . Enfermagem. . . . . . Jun -14
Virgínia Rita Clarisse Manjua  . . . . Enfermagem. . . . . . Mai -14
Ana Luísa Diniz Mendes Victor 

 Stilwell.
Médicos  . . . . . . . . . Mai -14

Ana Maria Soares Oliveira Vicente Médicos  . . . . . . . . . Mai -14
Fernando Manuel Eusébio Pinto . . . Médicos  . . . . . . . . . Abr -14
João José Dias Patinha . . . . . . . . . . Médicos  . . . . . . . . . Abr -14
José Geraldes Pereira Simões  . . . . Médicos  . . . . . . . . . Jun -14

 10 de julho de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, João 
Manoel da Silva Moura dos Reis.

207997134 

 Aviso (extrato) n.º 8961/2014

Procedimento simplificado conducente ao recrutamento 
de pessoal médico para a categoria

de assistente, da área hospitalar, da carreira médica
Nos termos dos n.os 5 a 7 e 13.º do artigo 12.º -A do Decreto -Lei 

n.º 203/2004, de 18 de agosto, conjugado com o n.º 2 do artigo 3.º do 
Decreto -Lei n.º 45/2009, de 13 de fevereiro, e ao abrigo do Despacho 
n.º 8175 -A/2014 do Sr. Secretário de Estado da Saúde, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 118, de 23 de junho, retificado através 
da declaração de retificação n.º 673 -A/2014, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 124 de 1 de julho de 2014, faz -se público que, 
por deliberação do Conselho de Diretivo da Administração Regional de 
Saúde do Algarve, IP, datada de 11 de julho de 2014, em cumprimento 
do n.º 6 do referido Despacho, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias 
úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da 
República, procedimento de recrutamento simplificado destinado ao 
preenchimento de 1 posto de trabalho para a categoria de assistente 
hospitalar da carreira médica, da área de Oftalmologia.

1 — Requisitos de admissão
Podem candidatar -se ao procedimento simplificado aberto pelo pre-

sente aviso os médicos detentores do grau de especialista da respetiva 
especialidade a que se candidatam, que tenham concluído o respetivo 
internato médico na 1.ª época de 2014, e cujo contrato a termo resolu-
tivo incerto se tenha mantido, nos ternos do n.º 5 do artigo 12.º -A do 
Decreto -Lei n.º 203/2004, de 18 de agosto.

2 — Prazo de apresentação de candidaturas
Dez dias úteis, contados a partir da data da publicação do presente 

aviso no Diário da República.
3 — Método de seleção
O método de seleção tem por base o resultado da prova de avaliação 

final do internato médico e entrevista de seleção a realizar para o efeito, 
nos termos do n.º 5 do artigo 12.º -A do Decreto -Lei n.º 203/2004, de 14 
de agosto, aditado pelo Decreto -Lei n.º 45/2009, de 13 de fevereiro.

4 — Caraterização do(s) posto(s) de trabalho
Ao(s) posto(s) de trabalho cuja ocupação aqui se pretende corres-

ponde o conteúdo funcional estabelecido no artigo 11.º do Decreto -Lei 
n.º 176/2009, de 4 de agosto, conjugado com o artigo 7.º A do Diploma 
Legal, aditado pelo artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 266 -D/2012 de 31 de 
dezembro.

Ao presente procedimento concursal são aplicáveis as disposições 
constantes do artigo 22.º C do Decreto -Lei n.º 11/93, de 15 de janeiro 
que regulamenta o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aditado pelo 
artigo 71.º da Lei n.º 83 -C/2013, de 31 de dezembro.

5 — Remuneração
A remuneração base mensal ilíquida a atribuir corresponde à remu-

neração de ingresso na categoria de assistente no regime de 40 horas 
semanais.

6 — Local de trabalho
As funções serão exercidas nas instalações do Centro Hospitalar do 

Algarve, EPE, com sede na Rua Leão Penedo, 8000 -386 Faro, ou em 
qualquer outro local da sua área de influência.

7 — Prazo de validade
O procedimento de recrutamento simplificado aberto pelo pre-

sente aviso é válido para a ocupação do(s) posto(s) de trabalho acima 
enunciado(s), terminando com o seu preenchimento.

8 — Legislação aplicável
O procedimento de recrutamento simplificado aberto pelo presente 

aviso rege -se pelo disposto nos n.os 5 a 7 do artigo 12.º -A do Decreto -Lei 
n.º 203/2004, de 18 de agosto, aplicáveis por remissão do n.º 2 do ar-
tigo 3.º do Decreto -Lei n.º 45/2009, de 13 de fevereiro e pelo Decreto -Lei 
n.º 176/2009, de 4 de agosto, alterado pelo Decreto -Lei n.º 266 -D/2012, 
de 31 e dezembro e pelas disposições da Lei n.º 83 -C/2013 de 31 de 
dezembro.

9 — Horário de trabalho
O período normal de trabalho é de 40 horas semanais.
10 — Formalização das candidaturas
10.1 — As candidaturas devem ser formalizadas mediante requeri-

mento dirigido ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo da Administração 
Regional de Saúde do Algarve, IP, podendo ser entregues diretamente 
nas suas instalações, sitas no Largo de S. Pedro, n.º 15, 8000  -145 Faro, 
nos períodos compreendidos entre as 09H00 e as 12H00 e as 14H00 e as 
16H30, até ao último dia do prazo estabelecido neste aviso, ou remetido 
pelo correio, para a mesma morada, com aviso de receção.

10.2 — Do requerimento devem constar os seguintes elementos:
a) Identificação do requerente (nome, estado civil, naturalidade, 

número e data do bilhete de identidade/cartão de cidadão, número de 
identificação fiscal, residência, código postal, endereço eletrónico e 
contato telefónico);




