
8392  Diário da República, 2.ª série — N.º 67 — 7 de abril de 2015 

Responsável técnico pelo Departamento de manutenção de espaços 
verdes na empresa Horto do Campo Grande (1991 -1993);

Professor de disciplinas de ciências agrárias no ensino Secundário 
(1990 e 1994);

Estágio final de curso na empresa SAPEC Agro S. A. (1990)
Frequência de diversos cursos e ações de formação, sendo de des-

tacar:
FORGEP — Programa de formação em gestão pública” promovido 

pelo INA com a duração de 120 horas;
Diversas ações promovidas pela Comissão Europeia, no âmbito do 

programa BTSF relativamente a matérias respeitantes à DG Sanco e à 
DG AGRI (“Agricultura biológica”/março de 2014, Produtos DOP/IGP/
ETG”/nov. de 2013, “Materiais em contacto com géneros alimentícios”/
dez. de 2012, “Aditivos alimentares”/out. de 2012), “Auditoria a sistemas 
HACCP”/nov. de 2009, “Controlo de materiais de contacto com géneros 
alimentícios”/set. de 2007 e “HACCP”/maio de 2007.

208544207 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.

Deliberação n.º 484/2015
Nos termos e ao abrigo das disposições conjugadas do disposto n.º 3 

do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 35/2012, de 15 de fevereiro, e nos 
artigos 35.º a 37.º do Código de Procedimento Administrativo, e tendo 
presente a distribuição de pelouros pelos seus membros constante da 
deliberação n.º 2009/2014, publicada no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 212, de 3 de novembro de 2014, o Conselho Diretivo da Adminis-
tração Central do Sistema de Saúde, I. P., delibera proceder à alteração 
do n.º 1.3. da deliberação n.º 2019/2014, publicada no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 213, de 4 de novembro de 2014, que passa a ter 
a seguinte redação:

«1.3 — É delegada ou subdelegada no Presidente do Conselho Dire-
tivo, Prof. Dr. Rui Santos Ivo, ou na Vice-Presidente do mesmo Conse-
lho, Dra. Carla Gonçalo, a responsabilidade em matéria de realização 
de despesa, designadamente com a atribuição dos subsídios ou outros 
encargos previstos no orçamento do Serviço Nacional de Saúde, desde 
que enquadrada em programas verticais previamente aprovados.»
16 de março de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo, Rui 

Santos Ivo.
208515006 

 Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P.

Aviso n.º 3654/2015
No seguimento do procedimento concursal comum para recrutamento 

de pessoal médico, da carreira médica hospitalar, com a especialidade 
de pneumologia, para preenchimento de quatro postos de trabalho na 
categoria de assistente, visando o exercício de funções em regime de con-
trato individual de trabalho por tempo indeterminado, e conforme aviso 
n.º 12506/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 217, de 
10 de novembro de 2014, torna -se pública a lista de classificação final, 
homologada em 04/03/2015, pelo Presidente do Conselho Diretivo, da 
ARS Alentejo:

Lista de Classificação Final
1 — Joana Isabel Grãos Lobo Pimentel — 18,3 valores
2 — Ana Isabel Filipe Norte — 18,2 valores
3 — Maria Vitoria Barbosa Martins — 18 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.

10 de março de 2015. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula Ale-
xandra Ângelo Ribeiro Marques.

208512414 

 Aviso n.º 3655/2015
No seguimento do procedimento concursal comum para recrutamento 

de pessoal médico, da carreira médica hospitalar, com a especialidade de 
urologia, para preenchimento de cinco postos de trabalho na categoria 
de assistente, visando o exercício de funções em regime de contrato 
individual de trabalho por tempo indeterminado, e conforme aviso 
n.º 12489/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 217, de 
10 de novembro de 2014, torna -se pública a lista de classificação final, 
homologada em 04/03/2015, pelo Presidente do Conselho Diretivo, da 
ARS Alentejo:

Lista de Classificação Final
1 — Ezrael Francisco Fontes Barroso — 7 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.

11 de março de 2015. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula Ale-
xandra Ângelo Ribeiro Marques.

208512366 

 Aviso n.º 3656/2015
No seguimento do procedimento concursal comum para recrutamento 

de pessoal médico, da carreira médica hospitalar, com a especialidade 
de ginecologia e obstetrícia, para preenchimento de seis postos de tra-
balho na categoria de assistente, visando o exercício de funções em 
regime de contrato individual de trabalho por tempo indeterminado, 
e conforme aviso n.º 12580/2014, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 218, de 11 de novembro de 2014, torna -se público que o 
procedimento ficou deserto por inexistência de candidatos ao procedi-
mento concursal.

11 de março de 2015. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula Ale-
xandra Ângelo Ribeiro Marques.

208512463 

 Aviso n.º 3657/2015
No seguimento do procedimentoconcursal comumpara recrutamento 

de pessoal médico, da carreira médica hospitalar, com a especialidade 
deoftalmologia, para preenchimento de quatropostos de trabalho na 
categoria de assistente,visando o exercício de funções em regime de 
contrato individual de trabalho por tempo indeterminado, e conforme 
aviso n.º 12504/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 217, de 10 de novembro de 2014, torna-se público que o procedi-
mento ficou deserto por falta de comparência do único candidato ao 
método de seleção.

11 de março de 2015. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula Ale-
xandra Ângelo Ribeiro Marques.

208512439 

 Aviso n.º 3658/2015
No seguimento do procedimento concursal comum para recrutamento 

de pessoal médico, da carreira médica hospitalar, com a especialidade de 
psiquiatria, para preenchimento de cinco postos de trabalho na categoria 
de assistente, visando o exercício de funções em regime de contrato 
individual de trabalho por tempo indeterminado, e conforme aviso 
n.º 12497/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 217, de 
10 de novembro de 2014, torna -se pública a lista de classificação final, 
homologada em 11/03/2015, pelo Presidente do Conselho Diretivo, da 
ARS Alentejo:

Lista de Classificação Final

1 — Yaroslava Shcheglova dos Santos Martins — 18 valores
2 — Marta Sofia do Nascimento Pereira — a)

a) Candidato excluído por falta de comparência à entrevista.

Após a publicação do presente aviso no Diário da República, a men-
cionada lista é afixada na sede da Administração Regional de Saúde do 


