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de Saúde, I. P., ACSS, I. P., representada pelo Presidente do Conselho 
Diretivo, Dr. Rui Santos Ivo e Marco Alberto Vicente Barreto Torrado, 
contribuinte fiscal n.º 216136890, foi celebrado um Contrato de Trabalho 
em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, com efeitos a partir 
de 1 de fevereiro de 2015, ficando o trabalhador integrado na carreira 
de técnico superior de saúde na categoria de assistente de saúde, com 
a remuneração de 1.623,21€ (mil seiscentos e vinte e três euros e vinte 
e um cêntimos) correspondente ao nível remuneratório entre o 23.º e 
24.º da carreira de técnico superior de saúde na categoria de assistente 
de saúde integrada na tabela remuneratória única.

12 de maio de 2015. — A Diretora do Departamento de Administração 
Geral, Manuela Carvalho.

208664111 

 Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P.

Aviso n.º 6006/2015
Findo o prazo de recrutamento de pessoal médico, com a especialidade 

de anestesiologia, 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 28, de 10 de fevereiro de 2015, aviso n.º 1572 -B/2015, torna-
-se pública a lista de classificação final, homologada em 15/05/2015, 
pelo Presidente do Conselho Diretivo, da ARS Alentejo:

Lista de Classificação Final
1 — Paula Cristina Gonçalves Sousa Fernandes — 17,24 valores
2 — Tânia Susana Marinho Manso — (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.

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

208668219 

 Direção-Geral da Saúde

Declaração de retificação n.º 425/2015
O despacho n.º 5019/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, 

n.º 92, de 13 de maio de 2015, saiu com inexatidão que assim se re-
tifica:

onde se lê:
«a redução do horário de trabalho semanal para quarenta horas 

semanais, sem perda de direitos.»

deve ler -se:
«a redução do horário de trabalho semanal para trinta e nove horas 

semanais, sem perda de direitos.»
13 de maio de 2015. — O Diretor -Geral da Saúde, Francisco George.

208668202 

 Despacho n.º 5892/2015
Nos termos do disposto no n artigo 46.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de 

junho, e após o processo de avaliação final realizado pelo júri nomeado 
para o efeito, torna -se público que a trabalhadora Lucília Maria Marques 
Silvestre Cardoso, concluiu com sucesso, com a nota final de 16 valores, 
o período experimental na carreira e categoria de assistente técnico (área 
de codificação das causas de morte), em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, na sequência do aviso 
n.º 320/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 7, de 12 de 
janeiro de 2015, sendo o tempo de duração do período experimental 
contado para efeitos na carreira e categoria em causa, de acordo com o 
artigo 48.º, da citada Lei n.º 35/2014.

23 de abril de 2015. — O Diretor -Geral da Saúde, Francisco George.
208668332 

 Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P.

Deliberação (extrato) n.º 986/2015
Por deliberação do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de 

Emergência, I. P., de 22 de abril de 2015, nos termos e ao abrigo dos 
artigos 20.º e 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações 
introduzidas, pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, Lei n.º 64 -A/2008, de 
31 de dezembro e Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de abril e Lei n.º 64/2011 de 
22 de dezembro, conjugado com o disposto na Portaria n.º 647/2007, de 
30 de maio que aprova os Estatutos do Instituto Nacional de Emergência 
Médica, I. P., com a deliberação n.º 853/2012, de 12 de junho de 2012, do 
Conselho Diretivo, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 125, 
de 29 de junho de 2015, que cria as unidades orgânicas flexíveis e com a 
deliberação n.º 375/2015, de 4 de março de 2015 publicada no de Diário 
da República, 2.ª série, n.º 58, de 24 de março de 2015 que criou o Ga-
binete de Investigação Científica, Relações Internacionais e Supervisão, 
(GICRIS) em substituição do extinto Gabinete de Investigação e Inovação 
(GII) foi designado em regime de substituição, com efeitos a 1 de abril 
de 2015, o licenciado em enfermagem Pedro Manuel Soares Vieira para 
o cargo de coordenador do Gabinete de Investigação Científica, Relações 
Internacionais e Supervisão, uma vez que preenche os requisitos legais e 
é detentor de aptidão e competência técnica para o exercício das funções.

22 de abril de 2015. — O Coordenador do Gabinete de Planeamento 
e Desenvolvimento de Recursos Humanos, Sérgio Silva.

Súmula Curricular
Nome: Pedro Manuel Soares Vieira.
Data de Nascimento: 03 de janeiro de 1974.
Habilitações Literárias:
Curso de Pós -Licenciatura de Especialização em Enfermagem Médico-

-Cirúrgica no Instituto Politécnico de Saúde do Norte.
Curso de Pós -Graduação em Enfermagem de Emergência na Escola 

Superior de Enfermagem D. Ana Guedes.
Licenciatura em Enfermagem na Escola Superior de Enfermagem 

de S. João.
Curso de Administração de Serviços de Enfermagem no Instituto de 

Formação em Enfermagem.
Bacharelato em Enfermagem na Escola Superior de Enfermagem de 

Bissaya Barreto.
Experiência Profissional:
De maio de 2014 a março de 2015 — Enfermeiro no Instituto Nacional 

de Emergência Médica, I. P., no Departamento de Emergência Médica.
De setembro de 2010 até à presente data — Operacional Enfermeiro 

do Serviço de Helicópteros de Emergência Médica, do Instituto Nacional 
de Emergência Médica, I. P.

De janeiro de 1998 a abril de 2014, Enfermeiro no Centro Hospitalar 
de Vila Nova de Gaia/Espinho, E. P. E., Serviço de Urgência:

De março de 2008 a abril de 2014 — Coordenador de Enfermagem 
da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Centro Hospitalar 
de Vila Nova de Gaia/Espinho, E. P. E.;

De janeiro de 2004 a abril de 2014 — Operacional Enfermeiro da 
Viatura de Médica de Emergência e Reanimação do Centro Hospitalar 
de Vila Nova de Gaia/Espinho, E. P. E.;

De janeiro de 2001 a abril de 2014 — Enfermeiro da Equipa de 
Reanimação Intra -Hospitalar do Centro Hospitalar de Vila Nova de 
Gaia/Espinho, E. P. E.;

De junho de 1999 a março de 2008 — Responsável de Enfermagem 
pela coordenação da Sala de Emergência do Centro Hospitalar de Vila 
Nova de Gaia/Espinho, E. P. E.;

De Agosto de 1996 a janeiro de 1998, Enfermeiro no Centro Hospitalar 
de Vila Nova de Gaia, Serviço de Ortopedia.

Outras Atividades Relevantes:
Desde 2010 até 2014 — docente convidado na Escola Superior de 

Enfermagem da Cruz Vermelha.
No ano letivo 2005/2006, docente convidado no Instituto Politécnico 

de Saúde do Norte.
Investigador e co investigador em trabalhos científicos.
Supervisor/tutor em estágios.
Palestras e comunicações em reuniões científicas e congressos.
Competências pedagógicas, certificadas pelo Instituo de Emprego e 

Formação Profissional para o exercício da profissão de Formador de 
acordo com o seu perfil profissional.

Integração em comissões de apoio técnico e júris de procedimentos 
concursais.

Formador do Curso de Prioridades na Urgência — Sistema de Man-
chester.


