
Diário da República, 2.ª série — N.º 103 — 28 de maio de 2015  13679

de Assistente Operacional, para exercer funções no Instituto Nacional 
de Investigação Agrária e Veterinária, I. P., nos termos do disposto do 
n.º 2 do artigo 92.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, com efeitos a 1 
de outubro de 2014. 

Nome dos trabalhadores Carreira/categoria

Cristina Eugénia Sande Henriques. . . . . . . . Assistente operacional.
Esmeralda de Jesus Sande Henriques Caracol Assistente operacional.
Íris Maria Margalha Henriques Caldeira . . . Assistente operacional.

 29 de abril de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo, Nuno 
Canada.

208653363 

 Despacho n.º 5680/2015
Por despachos de 8 de maio e 13 de junho de 2014, e após anuência da 

Diretora -Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas 
(INA), foi autorizado o início de funções em regime de mobilidade 
interna, dos trabalhadores abaixo indicados, para exercerem funções 
no Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I. P., nos 
termos do disposto do n.º 2 do artigo 92.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, com efeitos a 1 de setembro de 2014. 

Nome dos Trabalhadores Carreira/Categoria

Eduardo Jorge Kuei Lam Chan  . . . . . . . . . . . Assistente Técnico.
Helena Maria Seiça Alexandre. . . . . . . . . . . . Técnica Superior.

 29 de abril de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo, Nuno 
Canada

208653306 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P.

Aviso n.º 5813/2015
No seguimento do procedimento simplificado de recrutamento de 

pessoal médico, da carreira médica hospitalar, com a especialidade de 
gastrenterologia que concluiu o respetivo internato médico na 2.ª época 
de 2014, para preenchimento de um posto de trabalho na categoria de 
assistente, 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 10defevereiro de 2015, torna -se público que o procedimento 
cessou por falta de candidaturas.

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

208648236 

 Aviso n.º 5814/2015
Findo o prazo de recrutamento de pessoal médico, com a especialidade 

de estomatologia, 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 11/05/2015, 
pelo Presidente do Conselho Diretivo, da ARS Alentejo:

Lista de Classificação Final

1 — Maria Isabel Guia Estibeira Venturada Fonseca Soares — 
18,96 valores;

2 — Ana Rita Gonçalves Simões — 18,52 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.

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

208648803 

 Aviso n.º 5815/2015
No seguimento do procedimento simplificado de recrutamento de 

pessoal médico, da carreira médica hospitalar, com a especialidade 
de otorrinolaringologia que concluiu o respetivo internato médico na 
2.ª época de 2014, para preenchimento de dois postos de trabalho na 
categoria de assistente, 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 desistência da única candidata.

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

208647904 

 Aviso n.º 5816/2015
No seguimento do procedimento simplificado de recrutamento de 

pessoal médico, da carreira médica hospitalar, com a especialidade 
de neurologia que concluiu o respetivo internato médico na 2.ª época 
de 2014, para preenchimento de um posto de trabalho na categoria de 
assistente, 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 10defevereiro de 2015, torna -se público que o procedimento 
cessou por falta de candidaturas.

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

208647953 

 Aviso n.º 5817/2015
No seguimento do procedimento simplificado de recrutamento de 

pessoal médico, da carreira médica hospitalar, com a especialidade de 
ortopedia que concluiu o respetivo internato médico na 2.ª época de 
2014, para preenchimento de dois postos de trabalho na categoria de 
assistente, 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 desistência da única candidata.

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

208648317 

 Despacho n.º 5681/2015
Por despacho do Presidente do Conselho Diretivo da ARSA, I. P., pro-

ferido em 07/04/2015, foi autorizada a consolidação de forma definitiva, 
da mobilidade interna na categoria, da assistente técnica, Maria Inácia 
Monteiro Cristóvão Miguéns, ao abrigo do artigo 99.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, da UCSP de Montemor -o -Novo para a UCSP de Vendas 
Novas, com efeitos ao dia 23 de fevereiro de 2015.

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

208652342 

 Centro de Medicina de Reabilitação da Região 
Centro — Rovisco Pais

Deliberação (extrato) n.º 933/2015

Autorização de acumulação de funções privadas à médica 
fisiatra, Maria Inês Simões Campos

Por deliberação do Conselho de Administração de 7 de maio de 2015:
Maria Inês Simões Campos, médica fisiatra em regime de contrato de 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, do mapa de pes-
soal do Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro — Rovisco 
Pais — é autorizado o regime de acumulação com funções privadas, de 1 
de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015, no cargo de médica fisiatra 


