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cluiu com sucesso o período experimental, na sequência da celebração 
do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., 
para desempenho de funções na carreira especial médica, categoria de 
assistente da área da medicina geral e familiar no ACES Lisboa Central, 
sendo que o tempo de duração do período experimental é contado para 
efeitos da atual carreira e categoria.

4 de junho de 2015. — O Vogal do Conselho Diretivo, Nuno Venade.
209023605 

 Aviso (extrato) n.º 12305/2015
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, na sequência 
de procedimento concursal aberto pelo aviso n.º 5017 -A/2014, publicado 
no Diário da República, n.º 72, 2.ª série, de 11 de abril, foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
com efeitos a partir de 01 de junho de 2015, com a trabalhadora Rita 
Lopes Domingues Pereira Santos, para o preenchimento de um posto 
de trabalho da categoria de Assistente da área de medicina geral e fami-
liar, da carreira especial médica, do mapa de pessoal da Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES Sintra, com a 
remuneração base de € 2.746,24 (dois mil, setecentos e quarenta e seis 
euros e vinte e quatro cêntimos).

Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex -vi n.º 2 
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a 
seguinte composição:

Presidente: Maria Helena Feiteiro Silvestre Pereira Fonseca, Assistente 
Graduada de Medicina Geral e Familiar do ACES Sintra

1.ª Vogal efetiva: Isabel Maria Guedes Lopes Henriques Geraldes 
Cardoso, Assistente de Medicina Geral e Familiar do ACES Sintra, que 
substituirá o presidente nas suas faltas ou impedimentos

2.ª Vogal efetiva: Vera Alexandre Afonso, Assistente de Medicina 
Geral e Familiar do ACES Sintra

1.ª Vogal suplente: Inês Cabral Cardoso Lemos Abreu Noronha, As-
sistente de Medicina Geral e Familiar do ACES Sintra

2.ª Vogal suplente: Isabel Piedade Pereira Pinela Apolinário, Assistente 
de Medicina Geral e Familiar do ACES Sintra

O período experimental inicia -se com a celebração do contrato e tem a 
duração de 90 dias, correspondente à duração determinada pelo disposto 
no artigo 24.º, n.º 1 do Decreto -Lei n.º 177/2009, de 4 de agosto e de 
acordo com o n.º 5 da cláusula 20.º do Acordo Coletivo de Trabalho 
n.º 2/2009.

22 de junho de 2015. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT, 
I. P., Nuno Ribeiro de Matos Venade.

209023857 

 Despacho (extrato) n.º 11938/2015
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da Adminis-

tração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., de 
31/07/2015, foi ao abrigo do disposto do n.º 4 do artigo 88.º da 
Lei n.º 12 -A/2008 de 27 de fevereiro, conjugado com o artigo 305.º 
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, autorizada a exoneração, à 
enfermeira Alexandra Manuela Moura Portugal da Rocha, do mapa 
de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale 
do Tejo, I. P. — ACES Estuário do Tejo/Azambuja, com efeitos 
reportados a 04/08/2015.

22 de setembro de 2015. — O Vogal do Conselho Diretivo da 
 ARS LVT, I. P., Nuno Ribeiro de Matos Venade.

209022933 

 Despacho (extrato) n.º 11939/2015
Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 304.º da Lei Ge-

ral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, a assistente da carreira especial médica, 
área de medicina geral e familiar, Liliana João de Sousa Monteiro 
Ribeiro, pertencente ao mapa de pessoal da Administração Regional 
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P. — Agrupamento de Centros 
de Saúde de Cascais, denunciou a seu pedido, o contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 7 de 
agosto de 2015.

25 de setembro de 2015. — O Vogal do Conselho Diretivo da 
ARSLVT, I. P., Nuno Ribeiro de Matos Venade.

209023784 

 Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P.

Aviso n.º 12306/2015
Findo o prazo de recrutamento de pessoal médico, com a especialidade 

de pneumologia, que concluiu o respetivo internato médico na 1.ª época 
de 2015, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 123, de 26 de junho de 2015, aviso n.º 7117//2015, torna -se 
pública a lista de classificação final, homologada em 07/10/2015, pelo 
Presidente do Conselho Diretivo, da ARS Alentejo:

Lista de Classificação Final
1 — Mariana Simões Saldanha Mendes — 17,90 valores
2 — Catarina Maria da Cruz Ferreira 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.

13 de outubro de 2015. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula 
Alexandra Ângelo Ribeiro Marques.

209022511 

 Centro Hospitalar do Oeste

Aviso (extrato) n.º 12307/2015
Na sequência de procedimento concursal aberto pelo Aviso 

n.º 10842/2014, de 29 de setembro de 2014 e, 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, foi autorizado por deliberação do Conselho 
de Administração de 01 de outubro de 2015, a celebração de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efei-
tos a 07 de setembro de 2015, com a Enfermeira Maria do Rosário 
Abreu Alves Galante, ficando a trabalhadora integrada na categoria de 
enfermeira, da carreira especial de enfermagem, com a remuneração 
mensal de 1.201,48 € (mil duzentos e um euros e quarenta e oito cên-
timos), correspondente ao nível remuneratório 15, 1.ª posição remune-
ratória, nos termos do Decreto-Lei n.º 122/2010, de 11 de novembro.

Para efeitos do disposto nos artigos 45.º e 46.º do Anexo da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, o júri para o período experimental terá a 
seguinte composição:

Presidente — Ilídio Pagaimo de Matos, Enfermeiro Chefe;
1.º Vogal Efetivo — Anabela Jesus Pereira Vala, Enfermeira Chefe;
2.º Vogal Efetivo — António Júlio Dias Branco, Enfermeiro Chefe.

O período experimental inicia-se com a celebração do referido con-
trato e tem duração de 90 dias, correspondente à duração determinada 
pelo disposto no n.º 1 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 248/2009, de 
22 de setembro.

13 de outubro de 2015. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Dr. Carlos Manuel Ferreira de Sá.

209021612 

 Aviso (extrato) n.º 12308/2015
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do 

artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que 
na sequência de procedimento concursal comum para recrutamento 
de trabalhadores Médicos da área hospitalar de Ortopedia, aberto 
pelo Aviso (extrato) n.º 14293/2014 publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 246 de 22/12, retificado pela declaração de 
retificação n.º 140/2015 de 19/02, e concluídos todos os trâmites 
relativos ao mesmo, foi autorizado por deliberação do Conselho 
de Administração de 01 de outubro de 2015, a celebração de con-
trato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
com efeitos a 16 de setembro de 2015, com a Dra. Maria Leonor 
Machado de Almeida Fernandes, para o exercício de funções da 
categoria de Assistente da carreira especial médica, com a obriga-
toriedade de permanência pelo período mínimo de três anos, nos 
termos do n.º 2 do artigo 22.º -C do Estatuto do Serviço Nacional 


