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dedicação exclusiva e disponibilidade permanente, com produção de 
efeitos a 1 de março de 2015.

2 de março de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da 
ARSC, I. P., José Manuel Azenha Tereso.

208483499 

 Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P.
Aviso n.º 3135/2015

No seguimento do procedimento concursal comum para recrutamento 
de pessoal médico, da carreira médica hospitalar, com a especialidade de 
saúde pública, para preenchimento de um posto 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 12499/2014, 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 16/02/2015, pelo Presidente do Conselho Diretivo, da 
ARS Alentejo:

Lista de Classificação Final
1 — Iliete Cesaltina Séca dos Ramos: 17 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.

24 de fevereiro de 2015. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula 
Alexandra Ângelo Ribeiro Marques.

208480599 

 Aviso n.º 3136/2015
Findo o prazo de recrutamento de pessoal médico, com a especiali-

dade de medicina geral e familiar, que concluiu o respetivo internato 
médico na 2.ª época de 2014, cujo aviso de abertura foi publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 248, de 24 de dezembro de 2014, 
aviso n.º 14395 -A/2014, torna -se pública a lista de classificação final, 
homologada em 23/02/2015, pelo Presidente do Conselho Diretivo, da 
ARS Alentejo:

Lista de Classificação Final
1 — Lino Miguel de Sousa Carriço Martins dos Santos — 17,5 va-

lores
2 — Fareed Nabeel Yousif — 17,3 valores
3 — Tânia Dalila de Jesus Barcelos Monteiro — 16,7 valores
4 — Maria Joana Lourenço Sêrro de Franco Caiado Navarro Ho-

gan — a)
5 — Marta Rafaela Sousa Tavares — a)
6 — Joana Cláudia Almeida Vicente — a)
7 — Margarida Maria Vieira de Castro Ramos das Neves — a)
8 — Maria Luísa Tomé Loureiro — a)
9 — Nuno Ricardo Pina Soares — a)
10 — Vanessa Mafalda Araújo Carvalho — 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 
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.

25 de fevereiro de 2015. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula 
Alexandra Ângelo Ribeiro Marques.

208480647 

 Centro Hospitalar do Oeste

Aviso (extrato) n.º 3137/2015
Para os efeitos da alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, torna -se público que o Assistente Operacional Marco 
António Gama Palmelão, cessou a seu pedido, o exercício de funções 

neste Centro Hospitalar, por denúncia do contrato de trabalho em fun-
ções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 30 de janeiro 
de 2015.

04 de março de 2015. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. Carlos Manuel Ferreira de Sá.

208481302 

 Aviso (extrato) n.º 3138/2015
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que o Assistente Ope-
racional Armando José Fino Rocha cessou funções, com efeitos à data 
de 29 de janeiro de 2015, por motivo de falecimento.

4 de março de 2015. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. Carlos Manuel Ferreira de Sá.

208481254 

 Instituto Português do Sangue
e da Transplantação, I. P.

Aviso n.º 3139/2015
Em cumprimento da alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, na sua redação atual, torna -se pública a cessação do 
vínculo de emprego público com o seguinte trabalhador:

José Luís Pereira de Moura Barreira, em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, em período experimental, 
a desempenhar funções de assistente operacional, posição remuneratória 
entre a 2.ª e a 3.ª da categoria, nível remuneratório entre o 2 e o 3 da 
tabela remuneratória única, com a remuneração base de 549,25 €, cessou 
o seu vínculo de emprego público, por denúncia de contrato, nos termos 
do artigo 47.º da LTFP, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, na sua redação atual, com efeitos a 06 de janeiro de 2015.

3 de março de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo, Hélder 
Fernando Branco Trindade.

208482801 

 Aviso n.º 3140/2015
Em cumprimento da alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, na sua redação atual, torna -se pública a cessação do 
vínculo de emprego público com o seguinte trabalhador:

Isabel Maria Ferreira Gonçalves, em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, em período experimental, 
a desempenhar funções de assistente técnica, 1.ª posição remuneratória 
da categoria, nível remuneratório 5 da tabela remuneratória única, com a 
remuneração base de 683,13 €, cessou o seu vínculo de emprego público, 
por denúncia de contrato, nos termos do artigo 47.º da LTFP, aprovada 
em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, com 
efeitos a 18 de dezembro de 2014.

03 de março de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo, Hélder 
Fernando Branco Trindade.

208482404 

 Aviso n.º 3141/2015
Torna -se público que a Técnica de 1.ª Classe, da carreira de Técnico 

de Diagnóstico e Terapêutica, profissão de Técnico de Análises Clínicas 
e de Saúde Pública Sílvia Maria Reis Santos, em regime de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, do mapa de 
pessoal deste Instituto, iniciou funções no Instituto Nacional de Saúde 
Doutor Ricardo Jorge, IP, em regime de mobilidade, em 01 de março 
de 2015, pelo período de 18 meses, conforme o previsto na alínea b) do 
n.º 1 do artigo 96.º e no n.º 1 do artigo 97.º da LTFP, aprovada em anexo 
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual.

03 de março de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo, Hélder 
Fernando Branco Trindade.

208482818 

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos 
e nas Dependências

Aviso n.º 3142/2015
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, faz -se público a lista nominativa 


