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 Despacho (extrato) n.º 13373/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da Administração 

Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., de 21/07/2014, 
autorizada a denúncia do contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, ao abrigo do disposto do n.º 1 do artigo 286.º 
da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, a Patrícia Pires Fonseca Ro-
drigues da Silva, técnica de diagnóstico e terapêutica — área de 
higiene oral, do mapa de pessoal do ACES de Sintra, com efeitos 
reportados a 1/09/2014.

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

208194109 

 Despacho (extrato) n.º 13374/2014
Por Despacho de S. Ex.ª o Secretário de Estado da Saúde, de 

31 de março de 2014, e com o Despacho n.º 2707/2014 — SEAP 
de S. Ex.ª o Secretário de Estado da Administração Pública, de 
15 de julho de 2014, foi autorizada a consolidação da mobilidade 
interna, nos termos do artigo 64.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 
de fevereiro, da assistente técnica, Teresa Simone Silva Gomes 
Santos, pertencendo ao mapa de pessoal da Câmara Municipal de 
Loures, para integrar o mapa de pessoal da ARSLVT, I. P./ ACES 
Loures — Odivelas.

22 de outubro de 2014. — A Vogal do Conselho Diretivo da Admi-
nistração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr.ª Célia 
Maria Ferreira Tavares Cravo.

207805463 

 Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P.

Aviso n.º 12310/2014
Findo o prazo de recrutamento de pessoal médico, com a especialidade 

de neurologia, 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 7874/2014, torna -se 
pública a lista de classificação final, homologada em 13/10/2014, pelo 
Presidente do Conselho Diretivo, da ARS Alentejo:

Lista de Classificação Final
1 — Andreia Godinho de Andrade — 17,3 valores
2 — Ana Patrícia Pinheiro Antunes a)
3 — Maria Dulce Santos Neutel 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.

23 de outubro de 2014. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula 
Alexandra Ângelo Ribeiro Marques.

208190164 

 Aviso n.º 12311/2014
No seguimento do procedimento simplificado de recrutamento 

de pessoal médico, da carreira médica hospitalar, com a especiali-
dade deotorrinolaringologia que concluíram o respetivo internato 
médico na 1.ª época de 2014, para preenchimento de um posto de 
trabalho na categoria de assistente, do mapa de pessoal da Unidade 
Local de Saúde do Norte Alentejano, E. P. E., visando o exercício 
de funções em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, e conforme aviso n.º 7872/2014, publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 129, de 08 de julho de 
2014, torna-se público que o procedimento cessou por desistência 
dos candidatos.

23 de outubro de 2014. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula 
Alexandra Ângelo Ribeiro Marques.

208190237 

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos 
e nas Dependências

Aviso n.º 12312/2014
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de janeiro, torna -se pública a lista unitária de ordenação final, do 
procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho, 
previsto e não ocupado, da carreira de Técnico Superior, do mapa de 
pessoal do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 
Dependências — SICAD, visando o exercício de funções em regime 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
conforme Aviso de abertura n.º 8885/2014, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 147, de 1 de agosto de 2014.

Lista unitária de ordenação final

Candidatos aprovados 

Ordenação Nome Classificação
(valores)

1.º classificado . . . . Vera Lúcia da Conceição Pereira. . . 15,99
2.º classificado . . . . Rui António Marques Gouveia  . . . 13,57
3.º classificado . . . . Ana Sofia Mealha Afonso Cortes. . . 12,92

Candidatos excluídos
Catarina Jorge Fernandes a)

a) Não compareceu à Entrevista Profissional de Seleção

 A presente lista foi homologada por meu despacho de 24 de outubro de 
2014, tendo sido afixada na Divisão de Gestão de Recursos do SICAD, 
e publicitada na respetiva página eletrónica.

24 de outubro de 2014. — O Diretor -Geral, João Castel -Branco 
Goulão.

208192538 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 13375/2014
Considerando que a Comissão de Recrutamento e Seleção para a 

Administração Pública (CReSAP) concluiu o procedimento concursal 
para o cargo de Subdiretor -Geral da Direção -Geral dos Estabelecimentos 
Escolares do Ministério da Educação e Ciência, em obediência às regras 
de recrutamento, seleção e provimento dos cargos de direção superior 
da Administração Pública consagradas no estatuto do pessoal dirigente;

Considerando que, nos termos previstos no n.º 6 do artigo 19.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente 
dos serviços e organismos da administração central, regional e local do 
Estado, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
o júri do mencionado procedimento concursal apresentou proposta de 
designação indicando três candidatos, entre os quais Maria Manuela 
Pinto Soares Pastor Fernandes Arraios Faria, determino o seguinte:

1 — Ao abrigo do disposto no n.º 8 do artigo 19.º da Lei n.º 2/2004, de 
15 de janeiro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e 
organismos da administração central, regional e local do Estado, alterada 
e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, designo Maria 
Manuela Pinto Soares Pastor Fernandes Arraios Faria para exercer, em 
comissão de serviço, o cargo de Subdiretora -Geral da Direção -Geral dos 
Estabelecimentos Escolares do Ministério da Educação e Ciência.

2 — A síntese curricular da ora designada é publicada em anexo ao 
presente despacho, dele fazendo parte integrante.

3 — O presente despacho produz efeitos a 22 de outubro de 2014.
27 de outubro de 2014. — O Ministro da Educação e Ciência, Nuno 

Paulo de Sousa Arrobas Crato.

Síntese Curricular de Maria Manuela Pinto Soares Pastor 
Fernandes Arraios Faria

1 — FORMAÇÃO ACADÉMICA:
Mestre em Ciências da Educação pela Universidade Católica de 

Lisboa;


