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diagnose de possíveis incidentes ou de necessidade de intervenção no 
âmbito da manutenção corretiva.

12 — Todas as estruturas de construção civil devem ser pintadas com 
uma periodicidade limite de 5 anos e os sistemas de impermeabilização 
devem ser inspecionados no mínimo com igual periodicidade de forma 
a mantê -los funcionais.
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 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P.

Despacho (extrato) n.º 14546/2014
Por despacho da Vogal do Conselho Diretivo da Administração Re-

gional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., de 29/08/2014:
Carlos Manuel Barroso Mateus, enfermeiro do mapa de pessoal do 

ACES Cascais, autorizada a consolidação da mobilidade, para o ACES 
Sintra, nos termos do artigo 99.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

17 de outubro de 2014. — A Vogal do Conselho Diretivo da 
ARSLVT, I. P., Dr.ª Célia Maria Ferreira Tavares Cravo.

208254032 

 Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P.

Aviso n.º 13364/2014
Findo o prazo de recrutamento de pessoal médico, com a especialidade 

de oftalmologia, que concluiu o respetivo internato médico na 1.ª época 
de 2014, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 129, de 08 de julho de 2014, aviso n.º 7865/2014, torna -se 
pública a lista de classificação final, homologada em 13/11/2014, pelo 
Presidente do Conselho Diretivo, da ARS Alentejo:

Lista de Classificação Final
1 — Ana de Lurdes Carrilho Duarte — 19,4 valores

Após a publicação do presente aviso no Diário da República, a men-
cionada 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.

19 de novembro de 2014. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula 
Alexandra Ângelo Ribeiro Marques.
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 Aviso n.º 13365/2014
Findo o prazo de recrutamento de pessoal médico, com a especialidade 

de endocrinologia, que concluiu o respetivo internato médico na 2.ª época 
de 2013, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 25, de 05 de fevereiro de 2014, aviso n.º 1638/2014, torna -se 
pública a lista de classificação final, homologada em 13/11/2014, pelo 
Presidente do Conselho Diretivo, da ARS Alentejo:

Lista de Classificação Final
1 — Sofia Manuela Mota Gouveia Gonçalves da Silva — 19,6 va-

lores

Após a publicação do presente aviso no Diário da República, a men-
cionada 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.

19 de novembro de 2014. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula 
Alexandra Ângelo Ribeiro Marques.

208251587 

 Centro Hospitalar do Oeste

Aviso (extrato) n.º 13366/2014
Nos termos do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-

-se público que foi aceite a denúncia do contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado ao Assistente Hospitalar de Cardiologia 
João Miguel da Silva Marques, com efeitos a 17 de novembro de 2014.

20 de novembro de 2014. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Dr. Carlos Manuel Ferreira de Sá.
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 Hospital de José Luciano de Castro
Despacho (extrato) n.º 14547/2014

Por despacho de 19 de novembro de 2014, da presidente do conselho 
de administração, no uso de competências delegadas, foiautorizado a 
Custódio Sérgio Cunha Soares, enfermeiro, do mapa de pessoal do 
Hospital José Luciano de Castro, a acumular funções docentes, no 
regime de oito horas semanais, na Escola Superior de Enfermagem da 
Cruz Vermelha Portuguesa, de Oliveira do Bairro.

20 de novembro de 2014. — A Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Maria João Passão.

208252794 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Gabinete do Secretário de Estado do Ensino 
e da Administração Escolar

Despacho n.º 14548/2014
Ao abrigo do disposto nos números 1 e 2 do artigo 35.º e artigos 36.º e 37.º, 

todos do Código do Procedimento Administrativo, do artigo 109.º do Código dos 
Contratos Públicos, na sua atual redação, bem como do Decreto-Lei n.º 125/2011, 
de 29 de dezembro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 3/2012, de 26 
de janeiro, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 266-G/2012, de 31 de dezembro, e 
no uso das competências que me foram delegadas pelo Ministro da Educação e 
Ciência no despacho n.º 4654/2013, de 26 de março de 2013, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 65, de 3 de abril de 2013, determino:

1 – Subdelegar na Diretora-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, 
Prof. Dr.ª Luísa da Conceição dos Santos de Canto e Castro Loura, com a 
faculdade de subdelegação, a competência para a prática de todos os atos 
a realizar no âmbito do Concurso Público Internacional para a aquisição 
dos serviços de dados – acesso à internet e conectividade para a Escolas 
Públicas do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, das Escolas Secundárias 
e dos Organismos Centrais, Regionais e Tutelados do Ministério da Edu-
cação e Ciência referidos na Informação da Direção Geral de Estatísticas 
da Educação e Ciência n.º 37.2014.DITE, de 06.11.2014.

2 – A presente subdelegação abrange, designadamente, a competência 
para aprovar o relatório final, bem como a minuta do contrato, e repre-
sentar a entidade adjudicante na respetiva assinatura.

3 – O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua as-
sinatura.

20 de novembro de 2014. — O Secretário de Estado do Ensino e da 
Administração Escolar, João Casanova de Almeida.
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 Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

Agrupamento de Escolas A Lã e a Neve, Covilhã
Aviso n.º 13367/2014

Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 
n.º 35/2014 de 20 de junho, torna -se público a lista nominativa do pessoal 
docente, com CTFP por tempo indeterminado para o Quadro de Zona 
Pedagógica, com efeitos de 1 de setembro de 2014. 

Nome
Categoria e carreira

de professor,
 do grupo

QZP Índice

Ana Emília Silveira Leitão. . . . . . . . . . 400 -História 05 167

 21 de novembro de 2014. — A Diretora, Carina Duarte Dias Fer-
nandes Franco.
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