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Tejo, I. P., autorizo o exercício de funções médicas a tempo completo 
pela aposentada Luzalba Krebs Ferreira Lopes Pereira, nos termos e 
para os efeitos do estatuído no Decreto -Lei n.º 89/2010, de 21 de julho, 
alterado pelo Decreto -Lei n.º 53/2015, de 15 de abril, em particular nos 
artigos 4.º e 5.º, em conjugação com o artigo 113.º da Lei n.º 7 -A/2016, 
de 30 de março.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de junho de 2016.
30 de junho de 2016. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 

Martins dos Santos Delgado.
209703844 

 Despacho n.º 8866/2016
1 — Considerando a proposta do Diretor Executivo do Agrupamento 

de Centros de Saúde Almada Seixal e o parecer favorável do Conselho 
Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo, I. P., autorizo o exercício de funções médicas a tempo parcial 
pela aposentada Maria José Casqueiro Silveira Beja, nos termos e para 
os efeitos do estatuído no Decreto -Lei n.º 89/2010, de 21 de julho, al-
terado pelo Decreto -Lei n.º 53/2015, de 15 de abril, em particular, nos 
artigos 4.º e 5.º, em conjugação com o artigo 113.º da Lei n.º 7 -A/2016, 
de 30 de março.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de maio de 2016.

30 de junho de 2016. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 
Martins dos Santos Delgado.

209704095 

 Despacho n.º 8867/2016
1 — Considerando a proposta do Agrupamento de Centros de Saúde 

Lisboa Ocidental e Oeiras e o parecer favorável do conselho diretivo da 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., autorizo 
o exercício de funções médicas a tempo parcial pelo aposentado Luís 
Bernardo de Sousa, nos termos e para os efeitos do estatuído no Decreto-
-Lei n.º 89/2010, de 21 de julho, alterado pelo Decreto -Lei n.º 53/2015, 
de 15 de abril, em particular nos artigos 4.º e 5.º, em conjugação com o 
artigo 113.º da Lei n.º 7 -A/2016, de 30 de março.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de junho de 2016.

30 de junho de 2016. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 
Martins dos Santos Delgado.

209703796 

 Despacho n.º 8868/2016
1 — Considerando a proposta do Agrupamento de Centros de Saúde 

Lisboa Ocidental e Oeiras e o parecer favorável do conselho diretivo 
da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., 
autorizo o exercício de funções médicas a tempo parcial pelo aposen-
tado José Manuel Martins dos Santos, nos termos e para os efeitos do 
estatuído no Decreto -Lei n.º 89/2010, de 21 de julho, alterado pelo 
Decreto -Lei n.º 53/2015, de 15 de abril, em particular nos artigos 4.º 
e 5.º, em conjugação com o artigo 113.º da Lei n.º 7 -A/2016, de 30 
de março.

2 — O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da sua 
publicação.

30 de junho de 2016. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 
Martins dos Santos Delgado.

209703674 

 Despacho n.º 8869/2016
1 — Considerando a proposta do Agrupamento de Centros de Saúde 

de Lisboa Central e o parecer favorável do Conselho Diretivo da 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., 
autorizo o exercício de funções médicas a tempo parcial pelo apo-
sentado Jorge Porfírio Nunes Branco, nos termos e para os efeitos do 
estatuído no Decreto -Lei n.º 89/2010, de 21 de julho, alterado pelo 
Decreto -Lei n.º 53/2015, de 15 de abril, em particular, nos artigos 4.º 
e 5.º, em conjugação com o artigo 113.º da Lei n.º 7 -A/2016, de 30 
de março.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de abril de 
2016.

30 de junho de 2016. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 
Martins dos Santos Delgado.

209703382 

 Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Aviso n.º 8633/2016

Procedimento simplificado de seleção conducente ao recrutamento
de pessoal médico para a categoria

de assistente, da área hospitalar da carreira médica

Publicação da lista de classificação final — Medicina Interna
Por despacho de 29 de junho de 2016 do Dr. Ponciano Oliveira, Vogal 

do Conselho Diretivo desta Instituição, torna-se pública a lista homo-
logada de classificação final relativa ao procedimento simplificado de 
recrutamento de pessoal médico, concluído o respetivo internato médico 
na 2.ª época de 2015, com vista à celebração de contrato individual de 
trabalho, por tempo indeterminado, ao abrigo do Código do Trabalho, 
para ocupação de postos de trabalho na categoria de Assistente, da área 
hospitalar de Medicina Interna, da carreira Médica, a que se reporta 
o aviso n.º 5669-A/2016 — Referência A14, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 84, de 2 de maio:

Lista de classificação final 

Ordenação Nome do candidato Nota final

1.º Vânia Filipa de Sá Valente de Araújo  . . . 19,11 valores
2.º Cristina Isabel Figueiredo da Cunha  . . . . 18,93 valores
3.º Ana Elisa Fernandes da Costa  . . . . . . . . . 18,38 valores
4.º Luís Miguel Ribeiro Nogueira Soares da 

Silva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,13 valores
5.º João Pedro Miranda Barbosa Vilaça  . . . . 17,67 valores
6.º Vanessa Alexandra Costa Pires  . . . . . . . . 17,59 valores
7.º Juliana Manuela Vilela de Oliveira  . . . . . 17,57 valores
8.º Ana Raquel Fernandes Lima  . . . . . . . . . . 17,52 valores
9.º Helga Andreia da Silva Martins. . . . . . . . 17,05 valores
10.º Liliana Raquel Alves da Costa. . . . . . . . . 16,93 valores
11.º Vera Lúcia Ferraz Moreira   . . . . . . . . . . . 16,87 valores
12.º Carla Sofia Pereira Peixoto  . . . . . . . . . . . 16,09 valores

Edmundo Daniel Martins Dias. . . . . . . . . . . . . . . . . (a)
Francisco Manuel Cerqueira Pimentel Almeida e 

Cunha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (a)

(a) Excluído(a), por não ter comparecido à Entrevista Profissional de Seleção.

 1 de julho de 2016. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano 
Manuel Castanheira de Oliveira.

209702912 

 Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.

Despacho (extrato) n.º 8870/2016
Por Despacho de 22 de junho de 2016, da Diretora Executiva do 

Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Litoral, por subdele-
gação de competências, foi autorizada, por período de um ano, a 
acumulação de funções privadas, em horário pós-laboral, no Hospital 
Vila Franca de Xira, à enfermeira Marta Sofia Vieira Baptista Silva, 
nos termos e ao abrigo dos artigos 22 e 23 da Lei n.º 35/2014 de 20 
de junho, sem prejuízo do cumprimento da carga horária semanal a 
que está vinculada.

22 de junho de 2016. — O Presidente do Conselho Diretivo da ARS 
Centro, I. P., Dr. José Manuel Azenha Tereso.

209700603 

 Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P.

Aviso n.º 8634/2016

Findo o prazo de recrutamento de pessoal médico, com a especiali-
dade de medicina interna, que concluiu o respetivo internato médico na 
2.ª época de 2015, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 84, de 02 de maio de 2015, aviso n.º 5669 -A/2016, 
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torna -se pública a lista de classificação final, homologada em 23/06/2016, 
pelo Presidente do Conselho Diretivo, da ARS Alentejo:

Lista de Classificação Final
1 — Dília Maria Rodrigues Valente — 18 Valores
2 — Augusto António Mendonça — 16 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.

30 de junho de 2016. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula 
Alexandra Ângelo Ribeiro Marques.

209706947 

 Instituto Português do Sangue 
e da Transplantação, I. P.

Aviso n.º 8635/2016
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 36.º da Porta-

ria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, conjugado com o n.º 6 do artigo 46.º da 
LTFP, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua re-
dação atual, torna-se público que, por despacho de 02 de junho de 2016, 
do Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Português do Sangue 
e da Transplantação, IP, no exercício das competências que lhe estão 
atribuídas, foi homologada a avaliação final do período experimental da 
trabalhadora do quadro infra, da carreira e categoria de assistente técnico, 
em exercício de funções neste Instituto, na sequência de celebração de 
contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado. 

Nome Avaliação
final

Joana Filipa Monteiro Sousa Lage. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,40

 30 de junho de 2016. — A Diretora do Departamento de Recursos 
Humanos, Maria Beatriz Sanches Faxelha.

209701446 

 ECONOMIA

Secretaria-Geral

Despacho n.º 8871/2016
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, por meu despacho de 
01 de julho de 2016, os trabalhadores abaixo indicados, concluíram com 
sucesso, o período experimental na carreira e categoria de técnico superior, 
na sequência da celebração com esta Secretaria -Geral de um contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, nos termos do dis-
posto na alínea b) do n.º 2 do artigo 45.º, artigo 46.º, artigo 48.º, alínea c) do 
n.º 1 do artigo 49.º e n.º 1 do artigo 51.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho:

Luísa Maria Santos Rodrigues — 16,75 valores;
Bruno Miguel André de Sousa — 16,25 valores;
Elisabete Sofia Dias Ferreira — 16,25 valores;
Raquel Sofia Pereira da Silva Oliveira — 16,25 valores;
Maria da Conceição Canelas dos Anjos Louro — 16,25 valores.
4 de julho de 2016. — O Secretário -Geral -Adjunto, João Manuel 

Domingos da Silva Rolo.
209706444 

 Direção-Geral das Atividades Económicas

Despacho (extrato) n.º 8872/2016
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do 

artigo 4.º da Lei 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, na 
sequência do meu despacho de 24 de maio de 2016 e, obtida a anuência 

do Sr. Secretário -Geral da Educação e Ciência, se procedeu à consolida-
ção da mobilidade na categoria, no mapa de pessoal da Direção-Geral 
das Atividades Económicas, da técnica superior Cátia Filipa Moreira 
Viveiros, ao abrigo do disposto no artigo 99.º do Anexo à referida lei, 
tendo sido celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, ficando posicionada entre a 1.ª e a 2.ª posição remunera-
tória e entre os níveis remuneratórios 11 e 15, da tabela remuneratória 
única aprovada pela Portaria 1553 -C/2008, de 31 de dezembro, com 
efeitos a partir de 1 de junho de 2016.

29 de junho de 2016. — O Diretor -Geral, Artur Manuel Reis Lami.
209705837 

 Instituto Português da Qualidade, I. P.

Aviso n.º 8636/2016
Em cumprimento do disposto no n.º 6 do Artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, informa -se que se encontra disponível para 
consulta, na página eletrónica do Instituto Português da Qualidade, I. P. 
(IPQ), e afixada no placard da receção do edifício A do referido Insti-
tuto, a Lista Unitária de Ordenação Final, homologada, referente ao 
procedimento concursal comum publicitado pelo Aviso n.º 1985/2016, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 34 de 18 de fevereiro, 
para o preenchimento de dois postos de trabalho para a carreira/categoria 
de Técnico Superior do Mapa de Pessoal do IPQ.

23 de junho de 2016. — O Presidente do Conselho Diretivo, Jorge 
Marques dos Santos.

209704379 

 Aviso n.º 8637/2016
Em cumprimento do disposto no n.º 6 do Artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, informa -se que se encontra disponível para 
consulta, na página eletrónica do Instituto Português da Qualidade, I. P. 
(IPQ), e afixada no placard da receção do edifício A do referido Ins-
tituto, a Lista Unitária de Ordenação Final, homologada, referente ao 
procedimento concursal comum publicitado pelo Aviso n.º 1986/2016, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 34 de 18 de fevereiro, 
para o preenchimento de dois postos de trabalho para a carreira/categoria 
de Técnico Superior do Mapa de Pessoal do IPQ.

23 de junho de 2016. — O Presidente do Conselho Diretivo, Jorge 
Marques dos Santos.

209704419 

 Instituto do Turismo de Portugal, I. P.

Despacho n.º 8873/2016

Subdelegação de Competências — Miguel Pedro
Costa Félix de Moraes

1 — Torna -se público que no exercício das competências que foram 
subdelegadas pelo Despacho n.º INT/2016/4597, de 9 de maio de 2016, 
na Diretora Coordenadora da Direção de Apoio à Venda, Eng.ª Lídia 
Maria Alves Guedes Monteiro subdelegou no Chefe de equipa Multi-
disciplinar para Gestão de Operações no Apoio à Venda, Miguel Pedro 
Costa Félix de Moraes, os poderes para a prática dos seguintes atos, no 
âmbito da respetiva Equipa:

a) Despachar assuntos da Direção de Apoio à Venda para o Conse-
lho Diretivo, nomeadamente propostas financeiras e informações de 
serviço;

b) Autorizar despesas com aquisição de bens e serviços, até ao limite 
de €1.500 (mil e quinhentos euros), IVA incluído;

c) Autorizar deslocações em serviço no território nacional, qualquer 
que seja o meio de transporte utilizado, à exceção do avião e em carro 
próprio, bem como os correspondentes abonos e as despesas com a 
aquisição de títulos de transporte e de ajudas de custo, a que os traba-
lhadores tenham direito;

d) Justificar ou injustificar faltas, bem como visar as relações mensais 
de assiduidade;

e) Autorizar a inscrição e participação em estágios, congressos, reu-
niões, seminários, colóquios, cursos de formação e outras iniciativas 
similares que decorram em território nacional, bem como os respetivos 
encargos, dentro dos limites fixados na alínea b).


