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26 — Exclusão e notificação dos candidatos:
De acordo com o preceituado no n.º 1 do artigo 30.º da referida Por-

taria, os candidatos excluídos serão notificados por uma das formas pre-
vistas nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º para a realização 
da audiência dos interessados nos termos do Código do Procedimento 
Administrativo.

27 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição 
da República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade 
empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportu-
nidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão 
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda 
e qualquer forma de discriminação.

28 — O presente aviso será publicitado na Bolsa de Emprego Público 
(www.bep.gov.pt), até ao terceiro dia útil seguinte à da presente publica-
ção no Diário da República e na página eletrónica do IPMA, I. P.

7 de maio de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo, Jorge 
Miguel Alberto de Miranda.

208628367 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.

Contrato (extrato) n.º 361/2015

Contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado

Nos termos e para os efeitos da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que ao primeiro dia do mês 
de maio de dois mil e quinze, em Lisboa, entre a Administração Central 
do Sistema de Saúde, I. P., ACSS, I. P., representada pelo Presidente 
do Conselho Diretivo, Dr. Rui Santos Ivo e Tiago António da Fonseca 
Mendes, contribuinte fiscal n.º 241923042, foi celebrado um Contrato 
de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, com efeitos 
a partir de 1 de maio de 2015, ficando o trabalhador integrado na car-
reira e categoria de técnico superior, com a remuneração de 1201,48 € 
(mil, duzentos e um euros e quarenta e oito cêntimos) correspondente 
à 2.ª posição remuneratória da carreira de técnico superior e ao nível 
remuneratório 15 da tabela remuneratória única.

4 de maio de 2015. — A Diretora do Departamento de Gestão e 
Administração Geral, Manuela Carvalho.

208625742 

 Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.

Aviso n.º 5592/2015
Após homologação por deliberação de 6 de maio de 2015 do Conselho 

Diretivo da Administração Regional de Saúde do Centro, I. P., torna -se 
pública a lista de classificação final dos candidatos ao procedimento 
simplificado para preenchimento de um posto de trabalho na categoria de 
Assistente de Hematologia Clínica da Carreira Especial Médica, aberto 
pelo Aviso n.º 1572 -B/2015, Refª B6, publicado no Diário da República, 
parte C, 2.ª série, n.º 28, de 10 de fevereiro de 2015:

1.º Maria da Conceição Pinto Constanço — 17,8 valores
6 de maio de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da 

ARSC, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
208636053 

 Aviso n.º 5593/2015
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 enfermeiro, da carreira especial de 
enfermagem, Manuel António Alves Duarte Cruz cessou, a seu pedido, o 
exercício de funções nesta Administração Regional de Saúde do Centro, 
I. P., por exoneração, a 14 de abril de 2015.

07 de maio de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da ARS 
Centro, I. P., José Manuel Azenha Tereso.

208636337 

 Aviso n.º 5594/2015
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 enfermeiro, da carreira especial de 

enfermagem Miguel Ângelo Olivença dos Santos irá cessar, a seu pedido, 
o exercício de funções nesta Administração Regional de Saúde do Centro, 
IP, por exoneração, no dia 28 de junho de 2015.

8 de maio de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da ARS 
Centro, I. P., José Manuel Azenha Tereso.

208636491 

 Deliberação n.º 880/2015
Nos termos do Decreto-Lei n.º 22/2012, de 30 de janeiro, e em con-

formidade com o disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 44.º e dos artigos 
47.º e 48.º do Código do Procedimento Administrativo, o Conselho 
Diretivo delibera delegar na Coordenadora do Gabinete de Farmácia 
e Medicamento da Administração Regional de Saúde do Centro, IP, 
Dr.ª Catarina Maria Vicente de Oliveira Coelho, competências para 
a prática dos seguintes atos, no âmbito da atividade desenvolvida na 
respetiva unidade:

a) Controlar a assiduidade, pontualidade e o cumprimento do período 
normal de trabalho dos trabalhadores afetos ao GFM;

b) Dirigir a instrução dos procedimentos no âmbito do GFM, emi-
tindo os despachos indispensáveis ao seu normal desenvolvimento, 
nomeadamente solicitar a outros serviços as informações e pareceres 
necessários.

30 de abril de 2015. — O Conselho Diretivo da Administração 
Regional de Saúde do Centro, I. P.: Dr. José Manuel Azenha Tereso, 
Presidente — Dr. Luís Manuel Militão Mendes Cabral, Vogal —
Dr.ª Maria Augusta Mota Faria da Conceição, Vogal.

208635957 

 Deliberação (extrato) n.º 881/2015
Por deliberação do Conselho Diretivo da ARS Centro, I. P., de 30 de 

abril de 2015:
Autorizada a consolidação da mobilidade na categoria de Hugo Madaíl 

Marques e Silva, Técnico de Diagnóstico e Terapêutica — Saúde Am-
biental, nível remuneratório entre o 11.º e o 12.º, pertencente ao mapa 
de pessoal do Agrupamento de Centros de Saúde da Cova da Beira, no 
mapa de pessoal do Agrupamento de Centros de Saúde do Dão Lafões, 
desta Administração Regional de Saúde.

7 de maio de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da ARS 
Centro, I. P., José Manuel Azenha Tereso.

208636191 

 Despacho (extrato) n.º 5413/2015
Por despacho, no uso de competência delegada — ponto 1.13 da 

Deliberação n.º 1661/2014, de 29 de agosto — do Diretor -Executivo 
do Agrupamento de Centros de Saúde de Dão Lafões, de 16 de abril de 
2015, nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 23.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, foi autorizada à Enfermeira Maria Alice 
Gomes Cruz, do mapa de pessoal do mesmo Agrupamento, a acumu-
lação de funções, na Unidade de Cuidados Continuados da Santa Casa 
da Misericórdia, em Santa Comba Dão.

7 de maio de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da ARS 
Centro, I. P., José Manuel Azenha Tereso.

208636394 

 Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P.

Aviso n.º 5595/2015
Findo o prazo de recrutamento de pessoal médico, com a especia-

lidade de medicina interna, que concluiu o respetivo internato médico 
na 2.ª época de 2014, cujo aviso de abertura foi publicado no Diá-
rio 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, homo-
logada em 05/05/2015, pelo Presidente do Conselho Diretivo, da ARS 
Alentejo:

Lista de Classificação Final
1 — Luís Filipe Santos — 17 valores
2 — Yulia Shigaeva — 16,3 valores
3 — Alexey Shigaev — 15,8 valores
4 — Armindo Miguel de Jesus e Sousa de Araújo Ribeiro — a)
5 — Daniela Maria Martins Mendes — a)
6 — Raquel Santos Ervalho — a)
a) Candidato excluído por falta de comparência à entrevista
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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.

08 de maio de 2015. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula 
Alexandra Ângelo Ribeiro Marques.

208628537 

 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Deliberação (extrato) n.º 882/2015
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar 

Psiquiátrico de Lisboa, de 23 -04 -2015:
Bruno José Prates, Enfermeiro, em regime de contrato de trabalho 

em funções públicas por tempo indeterminado, do mapa de pessoal do 
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa — autorizado o exercício de 
acumulação de funções privadas, 18 horas semanais, na Casa de Saúde 
da Idanha.

8 de maio de 2015. — A Presidente do Conselho de Administração, 
Isabel Paixão.

208627792 

 Deliberação (extrato) n.º 883/2015
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar 

Psiquiátrico de Lisboa, de 04-12-2014:
José João Moura Vieira, Assistente de Saúde — ramo psicologia 

clínica, em regime de contrato de trabalho em funções públicas a Termo 
Resolutivo Incerto — autorizado o exercício de acumulação de funções 
privadas, 04 horas semanais, na Sociedade Portuguesa de Psicoterapias 
Breves.

08 de maio de 2015. — A Presidente do Conselho de Administração, 
Isabel Paixão.

208628067 

 INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento 
e Produtos de Saúde, I. P.

Despacho (extrato) n.º 5414/2015
Por meu despacho de 28 de janeiro de 2015, foi à licenciada Maria 

Alexandra Castro Lopo Morais Bessa Soares Pêgo renovada a comis-
são de serviço no cargo de Diretora da Direção da Gestão do Risco de 
Medicamentos, nos termos do artigo 23.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 efeitos a partir de 16 de abril de 2015.

23 de abril de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo, Eurico 
Castro Alves.

208625929 

 Inspeção-Geral das Atividades em Saúde

Despacho n.º 5415/2015
Nos termos dos n.os 1, 2 e 4 do artigo 27.º da Lei 2/2004, de 15 de 

janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
e alterada pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto, nomeio a Lic. Marta 
João Mesquita Pereira Domingues Nunes no cargo de Chefe de Divisão 
de Apoio Administrativo e Planeamento, em regime de substituição, 
com efeitos a 1 de maio de 2015, por possuir o perfil pretendido para 
prosseguir as atribuições e os objetivos da divisão, sendo dotada das 
necessárias competências e aptidões técnicas para o exercício do cargo, 
de acordo com a nota curricular anexa.

06.05.2015. — A Inspetora-Geral, Leonor Furtado.

Nota curricular
1 — Dados Pessoais:
Nome: Marta João Mesquita Pereira Domingues Nunes.
Data de nascimento: 28 de dezembro de 1971.

2 — Formação Académica:
Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade 

de Lisboa.
Pós-graduação em Direito da Comunicação pelo Instituto Jurídico 

da Comunicação da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.

3 — Experiência profissional relevante:
Técnica superior na Divisão de Gestão de Recursos Humanos da 

Direção de Serviços de Recursos Humanos da Secretaria-Geral do 
Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia;

Técnica superior na Divisão de Regimes Laborais e Proteção Social 
do Departamento de Regimes Jurídicos de Emprego da Direção-Geral 
da Administração e Emprego Público;

Exercício de funções de jurista no Departamento de Segurança Privada 
da Direção Nacional da Policia de Segurança Pública, sendo de salientar 
a análise, instrução e proposta de decisão em processos a remeter aos 
tribunais judiciais em matéria de segurança privada;

Exercício de funções de jurista na Direção de Serviços de Processos 
Especiais da Secretaria -Geral do Ministério da Administração Interna, 
na análise, instrução e proposta de decisão em reconhecimentos, modi-
ficações de estatutos e extinções de fundações, bem como, em processos 
relativos à segurança privada;

Advogada, com inscrição na Ordem dos Advogados suspensa a seu 
pedido.

208627865 

 Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P.

Aviso n.º 5596/2015

Procedimento concursal para ocupação de dois postos de trabalho 
através da constituição de vínculo jurídico de emprego público, 
por tempo indeterminado, na categoria de técnico de 2.ª classe da 
carreira técnica de diagnóstico e terapêutica, profissão de saúde 
ambiental, no Departamento de Saúde Ambiental, no Centro de 
Saúde Pública Doutor Gonçalves Ferreira.
1 — Para efeitos do disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 30.º e no arti go 33.º 

da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, por despacho 
do Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Saúde 
Doutor Ricardo Jorge, IP, (INSA) Dr. Fernando de Almeida, de 30 de 
março de 2015, no âmbito das suas competências, se encontra aberto 
pelo prazo de 15 dias úteis, a contar da data de publicação do presente 
Aviso no Diário da República, o procedimento concursal comum para a 
ocupação de dois postos de trabalho na categoria de técnico de 2.ª classe 
da carreira técnica de diagnóstico e terapêutica, profissão de saúde 
ambiental, no Departamento de Saúde Ambiental, no Centro de Saúde 
Pública Doutor Gonçalves Ferreira (CSPGF) do mapa de pessoal do 
INSA, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, por 
tempo indeterminado.

2 — Foi dado cumprimento ao previsto no artigo 4.º da Portaria 
n.º 48/2014, de 26 de fevereiro, por aplicação do artigo 24.º da Lei 
n.º 80/2013, de 28 de novembro, tendo a entidade gestora do sistema 
de requalificação (Direção -Geral da Qualificação dos Trabalhadores em 
Funções Públicas — INA), expressamente declarado a inexistência de 
trabalhadores em situação de requalificação, cujo perfil se adequasse 
às características do posto de trabalho em causa.

3 — Prazo de validade: o procedimento concursal é válido para o 
preenchimento do posto de trabalho indicado no presente Aviso, e para os 
que vierem a ocorrer no prazo de um ano, contado da data da publicação 
da lista de classificação final.

4 — Local de Trabalho: instalações do CSPGF, sitas na Rua Alexandre 
Herculano, 321, 4000 -055 Porto.

5 — Identificação e caracterização do posto de trabalho: as funções 
a desempenhar enquadram -se no Departamento de Saúde Ambiental, 
ao qual compete desenvolver atividades na área de interação entre a 
saúde e o ambiente, nomeadamente através da realização de estudos 
de monitorização ambiental e biológica (biovigilância) de substâncias 
potencialmente tóxicas, tendo em vista avaliar a exposição da população 
ou de grupos populacionais específicos a estas substâncias, conforme 
previsto no artigo no artigo 10.º do Anexo à Portaria n.º 162/2012, de 
22 de maio, bem como, participação na realização de auditorias rela-
cionadas com acreditação dos ensaios no âmbito do Sistema de Gestão 
da Qualidade, Ambiente e Segurança.

5.1 — Descrição de tarefas: assegurar a prestação de serviços no 
âmbito da execução de medições de Ruído e de Vibrações e avaliar a 
exposição durante o trabalho; medições da Humidade Relativa, Tem-


