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no 92.º e seguintes da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, três técnicos 
de informática.

Os requisitos formais de provimento e do perfil exigido constarão da 
publicitação a efetuar na bolsa de emprego público, www.bep.gov.pt.

19 de janeiro de 2016. — O Inspetor -Geral, Pedro Nuno Pimenta 
Braz.

209289968 

 Aviso (extrato) n.º 1233/2016
Para os devidos efeitos, torna -se público que, por meu despacho de 18 de 

dezembro de 2015, e após anuência da Direção -Geral da Qualificação dos 
Trabalhadores em Funções Públicas (INA), foi autorizada a consolidação 
definitiva da mobilidade na categoria do assistente operacional Carlos Al-
berto Clemente, no mapa de pessoal da Autoridade para as Condições do 
Trabalho, para o exercício de funções no Centro Local do Nordeste Trans-
montano, nos termos do disposto no artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

A referida consolidação produz efeitos a 18 de dezembro de 2015.
19 de janeiro de 2016. — O Inspetor -Geral, Pedro Nuno Pimenta Braz.

209290128 

 Despacho (extrato) n.º 1690/2016
Para os devidos efeitos, torna -se público que, por meu despacho de 22 de 

dezembro de 2015, e após anuência da Direção -Geral da Qualificação dos 
Trabalhadores em Funções Públicas (INA), foi autorizada a consolidação 
definitiva da mobilidade na categoria do assistente operacional Luís Mi-
guel Diogo Vinagre, no mapa de pessoal da Autoridade para as Condições 
do Trabalho, para o exercício de funções no Centro Local de Lisboa 
Oriental, nos termos do disposto no artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

A referida consolidação produz efeitos a 22 de dezembro de 2015.
20 de janeiro de 2016. — O Inspetor -Geral, Pedro Nuno Pimenta Braz.

209293377 

 Despacho (extrato) n.º 1691/2016
Para os devidos efeitos, torna -se público que, por meu despacho 

de 22 de dezembro de 2015, e após anuência da Direção -Geral da Qua-
lificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA), foi autori-
zada a consolidação definitiva da mobilidade na categoria da assistente 
operacional Alice Maria Barros Silva Correia, no mapa de pessoal da 
Autoridade para as Condições do Trabalho, para o exercício de fun-
ções no Centro Local de Lisboa Oriental, nos termos do disposto no 
artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

A referida consolidação produz efeitos a 22 de dezembro de 2015.
20 de janeiro de 2016. — O Inspetor -Geral, Pedro Nuno Pimenta Braz.

209293336 

 SAÚDE

Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.

Contrato (extrato) n.º 54/2016

Contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado

Nos termos e para os efeitos do artigo 4.º n.º 1 alínea b) e n.º 2 da 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que foi autorizada a 
consolidação da mobilidade na categoria, pelo que ao décimo terceiro dia 
do mês de janeiro de dois mil e dezasseis, em Lisboa, entre a Adminis-
tração Central do Sistema de Saúde, I. P., ACSS, I. P., representada pelo 
Dr. Rui Santos Ivo e Alice Gonçalves Pais, foi celebrado um Contrato de 
Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, com efeitos 
a partir de 01 de janeiro de 2016, ficando a trabalhadora integrada na 
carreira e categoria de técnico superior no mapa de pessoal deste instituto 
público, mantendo a remuneração de 1.373,12€ (mil trezentos e setenta 
e três euros e doze cêntimos) correspondente à posição remuneratória 
entre a 2.ª e a 3.ª e ao nível remuneratório entre o 15.º e 19.º da categoria 
de técnico superior integrada na tabela remuneratória única.

14 de janeiro de 2016. — A Diretora do Departamento de Gestão e 
Administração Geral, Manuela Carvalho.

209292794 

 Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, I. P.

Despacho n.º 1692/2016
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT, I. P. de 

14/12/2015, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna, nos 
termos do artigo 99.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, da Técnica 
Superior, Maria Clara Marques Silva Campino, pertencente ao mapa 
de Pessoal do INA -pessoal em requalificação para integrar o mapa de 
pessoal da ARSLVT I.P/ ACES Amadora.

15 de dezembro de 2015. — O Vogal do Conselho Diretivo da Ad-
ministração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Nuno 
Venade.

209292112 

 Despacho (extrato) n.º 1693/2016
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Re-

gional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., de 30/12/2015, foi, ao 
abrigo do artigo 305.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, autorizada a 
exoneração a Paula Martin Gonzalez, enfermeira do mapa de pessoal 
do Agrupamento do Centro de Saúde Lisboa Ocidental e Oeiras, com 
efeitos reportados a 28/01/2016.

6 de janeiro de 2016. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT, I. P., 
Nuno Venade.

209293109 

 Despacho n.º 1694/2016
Por anuência de S. Ex.ª o Secretário de Estado da Saúde de 12 de 

agosto de 2015 e o Despacho n.º 3344/2015 -SEAP de 16 de novembro 
de 2015 de S. Ex.ª o Secretário de Estado da Administração Pública, foi 
autorizada a consolidação da cedência de interesse público na categoria 
referente à trabalhadora, Maria da Graça Cidade Pereira de Moura, 
assistente técnica pertencente ao mapa de pessoal da Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, no mapa de pessoal da ARSLVT,IP/ACES 
Cascais, nos termos do disposto no artigo 99.º da LTFP.

8 de janeiro de 2016. — O Vogal do Conselho Diretivo da Adminis-
tração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Nuno Venade.

209292097 

 Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P.

Aviso n.º 1234/2016
Torna -se público que por despacho do Presidente do Conselho Dire-

tivo, da Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P., foi revo-
gado o despacho de homologação da lista de classificação final, do 
procedimento concursal para recrutamento de pessoal médico, para a 
categoria de assistente graduado sénior, área de saúde pública, a que 
se refere o aviso n.º 13565/2015, publicado na II.ª série do Diário da 
República n.º 228, de 20 de novembro, em virtude de não ter sido dado 
cumprimento à audiência prévia dos interessados.

7 de janeiro de 2016. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula Ale-
xandra Ângelo Ribeiro Marques.

209292607 

 Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P.

Aviso (extrato) n.º 1235/2016

Abertura de procedimento concursal comum para preenchimento 
de 3 postos de trabalho da carreira e categoria de Enfermeiro 
em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo incerto, no âmbito do mapa de pessoal da Administra-
ção Regional de Saúde do Algarve, IP/Centro de Medicina Física 
e de Reabilitação do Sul.
1 — Nos termos do disposto nos artigos 30.º e seguintes e 56.º e se-

guintes, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e da Portaria n.º 250/2014, de 
28 de novembro, faz -se público que através do Despacho de Sua Ex.ª o 
Secretário de Estado da Administração Pública, n.º 929/2015 -SEAP, 
de 20 de março de 2015, foi autorizada a abertura de procedimento 
concursal para preenchimento de novos postos de trabalho no mapa de 
pessoal da Administração Regional de Saúde do Algarve, IP, através 


