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regime de trabalho a que correspondem 40 horas semanais, ao Dr. An-
tónio José Silva Lopes da Costa, Assistente Graduado da carreira es-
pecial médica, área de Medicina Geral e Familiar, do mapa de pessoal 
da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., 
Agrupamento de Centros de Saúde — Oeste Sul, com efeitos a 07 de 
janeiro de 2014.

29 de janeiro de 2015. — A Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT, 
I. P., Dr.ª Célia Maria Ferreira Tavares Cravo.

208603612 

 Despacho (extrato) n.º 4948/2015
Por despacho de S. Ex.ª o Secretário de Estado da Saúde de 23 de junho 

de 2014, e ao abrigo do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 266-D/2012, 
de 31 de dezembro, foi autorizado a transição para o regime de traba-
lho a que correspondem 40 horas semanais, à Dr.ª Ana Isabel Oliveira 
Caetano, Assistente da carreira especial médica, área de Medicina Geral 
e Familiar, do mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Agrupamento de Centros de Saúde de 
Loures — Odivelas, com efeitos a 01 de janeiro de 2015.

29 de janeiro de 2015. — A Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT, I. P., 
Dr.ª Célia Maria Ferreira Tavares Cravo.

208603118 

 Despacho (extrato) n.º 4949/2015
Por despacho de S. Ex.ª o Secretário de Estado da Saúde de 13 de 

dezembro de 2013, e ao abrigo do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto -Lei 
n.º 266 -D/2012, de 31 de dezembro, foi autorizado a transição para o 
regime de trabalho a que correspondem 40 horas semanais, ao Dr. Pedro 
José Fernandes Rufino, Assistente Graduado da carreira especial médica, 
área de Medicina Geral e Familiar, do mapa de pessoal da Administra-
ção Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Agrupamento de 
Centros de Saúde — Oeste Sul, com efeitos a 09 de janeiro de 2014.

29 de janeiro de 2015. — A Vogal do Conselho Diretivo da 
ARSLVT, I. P., Dr.ª Célia Maria Ferreira Tavares Cravo.

208603597 

 Despacho (extrato) n.º 4950/2015
Por despacho de S. Ex.ª o Secretário de Estado da Saúde de 19 de abril 

de 2013, e ao abrigo do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 266 -D/2012, 
de 31 de dezembro, foi autorizado a transição para o regime de trabalho 
a que correspondem 40 horas semanais, à Dr.ª Rita Lopes Domingos 
Pereira Santos, Assistente da carreira especial médica, área de Medi-
cina Geral e Familiar, do mapa de pessoal da Administração Regional 
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Agrupamento de Centros de 
Saúde — Oeste Sul, com efeitos a 04 de março de 2014.

29 de janeiro de 2015. — A Vogal do Conselho Diretivo da 
ARSLVT, I. P., Dr.ª Célia Maria Ferreira Tavares Cravo.

208603378 

 Despacho (extrato) n.º 4951/2015
Por despacho de S. Ex.ª o Secretário de Estado da Saúde de 09 de maio 

de 2014, e ao abrigo do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 266 -D/2012, 
de 31 de dezembro, foi autorizado a transição para o regime de trabalho 
a que correspondem 40 horas semanais, à Dr.ª Carla Patrícia Guerreiro 
Gouveia, Assistente da carreira especial médica, área de Medicina Geral 
e Familiar, do mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Agrupamento de Centros de Saúde de 
Loures -Odivelas, com efeitos a 01 de dezembro de 2014.

29 de janeiro de 2015. — A Vogal do Conselho Diretivo da 
ARSLVT, I. P., Dr.ª Célia Maria Ferreira Tavares Cravo.

208603167 

 Despacho (extrato) n.º 4952/2015
Por despacho de S. Ex.ª o Secretário de Estado da Saúde, de 19 

de abril de 2013, e ao abrigo do n.º 4, do artigo 5.º, do Decreto -Lei 
n.º 266 -D/2012, de 31 de dezembro, foi autorizada a transição para o 
regime de trabalho a que correspondem 40 horas semanais, aos Assis-
tentes Graduados da carreira especial médica, área de Medicina Geral 
e Familiar, abaixo mencionados, do mapa de pessoal da Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Agrupamento de Cen-
tros de Saúde Estuário do Tejo, com efeitos a 01 de setembro de 2013.

António Casimiro Franco Duarte
Artur Miguel Cordeiro Castro Carvalho
Lígia Maria Barbosa Magalhães Rodrigues
30 de janeiro de 2015. — A Vogal do Conselho Diretivo da ARS-

LVT, I. P., Dr.ª Célia Maria Ferreira Tavares Cravo.
208605079 

 Despacho (extrato) n.º 4953/2015
Por despacho de S. Ex.ª o Secretário de Estado da Saúde, de 12 de junho 

de 2013, e ao abrigo do n.º 4, do artigo 5.º, do Decreto -Lei n.º 266 -D/2012, 
de 31 de dezembro, foi autorizada a transição para o regime de trabalho 
a que correspondem 40 horas semanais, a Francisco Manuel Carvalhosa 
Matos Silva Assistente Graduado da carreira especial médica, área de 
Medicina Geral e Familiar, do mapa de pessoal da Administração Re-
gional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Agrupamento de Cen-
tros de Saúde Estuário do Tejo, com efeitos a 01 de setembro de 2013.

30 de janeiro de 2015. — A Vogal do Conselho Diretivo da 
ARSLVT, I. P., Dr.ª Célia Maria Ferreira Tavares Cravo.

208605192 

 Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P.

Aviso n.º 5170/2015
No seguimento do procedimento simplificado de recrutamento de 

pessoal médico, da carreira médica hospitalar, com a especialidade de 
cardiologia que concluíram o respetivo internato médico na 2.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 Lito-
ral 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 1572 -B/2015, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 28, de 10 de fevereiro de 2015, torna -se público que o 
procedimento cessou por inexistência de candidaturas.

15 de abril de 2015. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula Alexan-
dra Ângelo Ribeiro Marques.

208605865 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 4954/2015
1. Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 11.º e na alínea a) do 

artigo 16.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, exonero, a seu 
pedido, o adjunto António Alberto Bastos Carriço das funções que vinha 
exercendo no meu Gabinete, e para as quais havia sido designado pelo 
Despacho n.º 13977/2014, de 11 de novembro, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 223, de 18 de novembro de 2014.

2. O presente despacho produz efeitos a partir de 16 de abril de 2015.
3. Publique -se no Diário da República e promova -se a respetiva 

publicitação na página eletrónica do Governo.
5 de maio de 2015. — O Ministro da Educação e Ciência, Nuno Paulo 

de Sousa Arrobas Crato.
208618533 

 Secretaria-Geral

Despacho n.º 4955/2015
Tendo sido dado cumprimento ao estabelecido nos n.os 1 e 2 do ar-

tigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela 
Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, com a última redação introduzida pela 
Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto e concluído o procedimento concursal 
para o provimento do cargo de diretor de serviços de Assuntos Jurídicos, 
cargo de direção intermédia de 1.º grau, com as competências constantes 
do artigo 3.º da Portaria n.º 150/2012, de 16 de maio, e conforme Aviso 
publicitado no Diário da República, 2.ª série, n.º 186, de 26 de setembro 
de 2014, o júri, na ata final que integra o respetivo procedimento concursal 
propôs, fundamentadamente, a designação da licenciada Maria de Fátima 
Calado Bexiga, por reunir as condições exigidas para o cargo a prover.

Nestes termos, e atento o disposto nos n.os 9 e 10 do artigo 21.º da 
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, concordo com a 
proposta do júri, pelo que designo em comissão de serviço, precedendo 
concurso, para o cargo de diretora de serviços de Assuntos Jurídicos desta 
Secretaria -Geral, a licenciada Maria de Fátima Calado Bexiga, por ter 
demonstrado a competência técnica, aptidão, formação e experiência 
profissional necessárias para o exercício do cargo, bem como o perfil ade-
quado para a prossecução das atribuições que o mesmo exige, conforme 
resulta da respetiva nota curricular, anexa ao presente despacho.

A presente designação produz efeitos a 1 de maio de 2015.
29 de abril de 2015. — O Secretário -Geral do Ministério, Raúl Capaz 

Coelho.


