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de 31 de dezembro, 3 -B/2010 de 28 de abril, 34/2010 de 2 de setembro, 
55 -A/2010 de 31 de dezembro, 64 -B/2011 de 30 de dezembro, 66/2012 
de 31 de dezembro e 66 -B/2012 de 31 de dezembro, a Ermita Quaresma 
Costa Cravid, assistente da carreira especial médica, área de medicina geral 
e familiar, do mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde do 
Algarve, IP, — ACES Central, para o mapa de pessoal da Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP, — ACES Arco Ribeirinho,

21 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da 
ARSLVT, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

207660116 

 Despacho (extrato) n.º 3759/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional 

de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., de 2014 -01 -22, foi autorizada 
a consolidação da mobilidade interna, nos termos do artigo 64.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, com as alterações introduzidas pelas 
Leis n.os 64 -A/2008 de 31 de dezembro, 3 -B/2010, de 28 de abril, 34/2010 
de 2 de setembro, 55 -A/2010, de 31 de dezembro e 64 -B/2011 de 30 de 
dezembro e 66/2012 de 31 de dezembro e 66 -B/2012 de 31 de dezembro, a 
João Miguel Lima Gabriel, assistente da carreira especial médica, área de 
medicina geral e familiar, do mapa de pessoal da Administração Regional 
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP/ Agrupamento de Centros de Saúde 
de Sintra, para o Agrupamento de Centros de Saúde de Lisboa Central.

27 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Pedro 
Emanuel Ventura Alexandre.

207660092 

 Despacho (extrato) n.º 3760/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Re-

gional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., de 22/01/2014, foi auto-
rizada a consolidação da mobilidade interna, nos termos do artigo 64.º 
da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, com as alterações introduzidas 
pelas Leis n.os 64 -A/2008 de 31 de dezembro, 3 -B/2010 de 28 de abril, 
34/2010 de 2 de setembro, 55 -A/2010 de 31 de dezembro, 64 -B/2011 
de 30 de dezembro, 66/2012 de 31 de dezembro e 66 -B/2012 de 31 
de dezembro, a Ana Andreia Pereira de Almeida Matos, assistente da 
carreira especial médica, área de medicina geral e familiar, do mapa de 
pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, 
I.P /Agrupamento de Centros de Saúde de Sintra, para o Agrupamento 
de Centros de Saúde de Lisboa Ocidental e Oeiras.

28 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Pedro 
Emanuel Ventura Alexandre.

207660068 

 Despacho (extrato) n.º 3761/2014
Por despacho do vogal do conselho diretivo da Administração Regional 

de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., de 22 de janeiro de 2014, foi auto-
rizada a consolidação da mobilidade interna, nos termos do artigo 64.º da 
Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, com as alterações introduzidas pelas 
Leis n.os 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 3 -B/2010, de 28 de abril, 34/2010, 
de 2 de setembro, 55 -A/2010, de 31 de dezembro, 64 -B/2011, de 30 de 
dezembro, 66/2012, de 31 de dezembro e 66 -B/2012, de 31 de dezembro, 
a Nuria Isabel Yáñez Gouveia, assistente da carreira especial médica, 
área de medicina geral e familiar, do mapa de pessoal da Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./Agrupamento de Centros 
de Saúde de Sintra, para o Agrupamento de Centros de Saúde de Cascais.

28 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Pedro 
Emanuel Ventura Alexandre.

207660035 

 Despacho (extrato) n.º 3762/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Re-

gional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., de 22/01/2014, foi auto-
rizada a consolidação da mobilidade interna, nos termos do artigo 64.º 
da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, com as alterações introduzidas 
pelas Leis n.os 64 -A/2008 de 31 de dezembro, 3 -B/2010 de 28 de abril, 
34/2010 de 2 de setembro, 55 -A/2010 de 31 de dezembro, 64 -B/2011 
de 30 de dezembro, 66/2012 de 31 de dezembro e 66 -B/2012 de 31 
de dezembro, a Ana Catarina Pereira e Barreto Nolasco, assistente da 
carreira especial médica, área de medicina geral e familiar, do mapa de 
pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, 
I.P /Agrupamento de Centros de Saúde de Sintra, para o Agrupamento 
de Centros de Saúde de Lisboa Ocidental e Oeiras.

28 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Pedro 
Emanuel Ventura Alexandre.

207660051 

 Despacho (extrato) n.º 3763/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Re-

gional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., de 22/01/2014, foi auto-
rizada a consolidação da mobilidade interna, nos termos do artigo 64.º 
da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, com as alterações introduzidas 
pelas Leis n.os 64 -A/2008 de 31 de dezembro, 3 -B/2010 de 28 de abril, 
34/2010 de 2 de setembro, 55 -A/2010 de 31 de dezembro, 64 -B/2011 
de 30 de dezembro, 66/2012 de 31 de dezembro e 66 -B/2012 de 31 de 
dezembro, a Violeta Tzvetanova Florova Rodrigues da Silva, assistente 
da carreira especial médica, área de medicina geral e familiar, do mapa 
de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo, I. P./Agrupamento de Centros de Saúde de Sintra, para o Agrupa-
mento de Centros de Saúde de Cascais.

28 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Pedro 
Emanuel Ventura Alexandre.

207660019 

 Despacho (extrato) n.º 3764/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Re-

gional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., de 13/12/2013, foi 
autorizada licença sem remuneração, por um período previsível de 
6 meses, à assistente da carreira especial médica, área de saúde pú-
blica, Paula Susana Conceição Vasques Gregório, 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, com efeitos a 
1 de janeiro de 2014, nos termos do disposto nos artigos 234.º e 235.º 
da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro.

28 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Pedro 
Emanuel Ventura Alexandre.

207659956 

 Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P.

Aviso n.º 3420/2014
Findo o prazo de recrutamento de pessoal médico, com a especialidade 

de anestesiologia, que concluiu o respetivo internato médico na 1.ª época 
de 2013, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 169, de 03 de setembro de 2013, aviso n.º 10893/2013, torna-
-se pública a lista de classificação final, homologada em 24/02/2014, 
pelo Presidente do Conselho Diretivo, da ARS Alentejo:

Lista de Classificação Final
Dalila Maria Rodrigues Gonçalves Veiga — 18,52 valores.
Joana Melo da Silva Manuel — 18,38 valores.
Ana Manuel Nunes Machado — 18,34 valores.
Maria Ana Ramalhete Manso — 18,16 valores.
Ana Cristina Santos Mirandez — 17,90 valores.
Marta Maria Casal Lima Basto — 17,02 valores.
Eduardo Matosa Barata Correia — 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.

27 de fevereiro de 2014. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula 
Alexandra Ângelo Ribeiro Marques.

207659242 

 Aviso n.º 3421/2014
Findo o prazo de recrutamento de pessoal médico, com a especialidade 

de radiologia, que concluiu o respetivo internato médico na 1.ª época 
de 2013, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 169, de 03 de setembro de 2013, aviso n.º 10882/2013, torna-
-se pública a lista de classificação final, homologada em 24/02/2014, 
pelo Presidente do Conselho Diretivo, da ARS Alentejo:

Lista de Classificação Final
Nuno Miguel Ribeiro Dias Alves — 17,7 valores
Pedro Vieira da Natividade Faria João — 17,1 valores
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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.

27 de fevereiro de 2014. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula 
Alexandra Ângelo Ribeiro Marques.

207659389 

 Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P.

Aviso (extrato) n.º 3422/2014
Nos termos do disposto no artigo 24.º da Portaria n.º 207/2011, de 

24 de maio, foi homologada, por despacho do Sr. Presidente do Conselho 
Diretivo, Dr. João Moura Reis, datado de 27 de fevereiro de 2014, a 
lista unitária de classificação final dos candidatos aprovados ao proce-
dimento de recrutamento simplificado destinado ao preenchimento de 
3 postos de trabalho para a categoria de assistente hospitalar da carreira 
médica, da área de Oftalmologia para o Centro Hospitalar do Algarve, 
EPE, publicado através do aviso (extrato) n.º 11199/2013, Diário da 
República, 2.ª série, n.º 173 de 9 de setembro de 2013. 

Nome Classificação

Filipa Gomes Rodrigues  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,24
Ana Isabel de Rocha Cardoso  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,92
Ricardo Jorge Lima Figueiredo Oliveira . . . . . . . . . . . . 18,40

 Candidatos excluídos por não terem comparecido à entrevista:
Ana Sofia Moreira Martins Ferreira.
Filipe Mira Ferreira.
Hugo Sérgio Lopes Seuanes.
Maria Teresa Toda Sanches de Brito.

Da homologação cabe recurso hierárquico a interpor no prazo de 
10 dias úteis para Sua Excia o Ministro da Saúde, com entrada no 
Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Algarve, IP.

A presente lista encontra -se disponível para consulta na página eletró-
nica desta ARS Algarve, IP, (www.arsalgarve.min -saude.pt), afixada na 
Sede da ARS Algarve, IP, bem como no Centro Hospitalar do Algarve, EPE.

28 de fevereiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, António 
Luis de Matos Marques Esteves.

207663227 

 Centro Hospitalar do Oeste

Aviso (extrato) n.º 3423/2014
Por deliberação do Conselho de Administração deste Centro Hospitalar 

de 28 de novembro de 2013, foi concedida licença sem remuneração de 
longa duração, nos termos do artigo 234.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de 
setembro, aos Enfermeiros do mapa de pessoal deste Centro Hospita-
lar — Hospital de Caldas da Rainha, João Miguel Martins Gomes e Luís 
Miguel Marques Félix, com efeitos a partir de 01 de março de 2014.

3 de março de 2014. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. Carlos Manuel Ferreira de Sá.

207660984 

 Direção-Geral da Saúde

Despacho n.º 3765/2014
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 37.º 

da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, conjugado com o n.º 3 do 
artigo 17.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se público 
que, na sequência do meu despacho datado de 3 de março de 2014, foi 
autorizada a consolidação definitiva da mobilidade interna do técnico 
superior, Luís António de Oliveira Serra, nos termos do artigo 64.º 
da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na redação dada pela Lei 

n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, pelo que vai ser celebrado contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos 
a 1 março de 2014, integrando um posto de trabalho do mapa de pessoal 
desta Direção -Geral, sendo mantida a mesma posição remuneratória do 
serviço de origem, Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo.

3 de março de 2014. — O Diretor -Geral da Saúde, Francisco George.
207663584 

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos 
Aditivos e nas Dependências

Aviso n.º 3424/2014

Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, torna -se pública a lista unitária de 
ordenação final, do procedimento concursal comum para ocupação 
de dois postos de trabalho, previstos e não ocupados, da carreira de 
Técnico Superior, do mapa de pessoal do Serviço de Intervenção nos 
Comportamentos Aditivos e nas Dependências — SICAD, visando 
o exercício de funções em regime de contrato de trabalho em fun-
ções públicas por tempo indeterminado, conforme Aviso de abertura 
n.º 15485/2013 — Referência B, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 247, de 20 de dezembro de 2013.

Lista unitária de ordenação final

Candidatos aprovados 

Ordenação Nome Classificação

1.º classificado Celina Marques Garcia  . . . . . . . . . 13,80 valores
2.º classificado Bruno José de Lemos Freitas . . . . . 13,66 valores
3.º classificado Susana Maria Cardoso Vicente . . . . 13,32 valores
4.º classificado Vera Lúcia da Conceição Pereira  . . . 12,00 valores
5.º classificado Maria Paula Rodrigues Dias Velhinho 10,91 valores
6.º classificado Margarida Caiado Lopes  . . . . . . . . 10,77 valores
7.º classificado Ana Sofia Mealha Afonso Cortes 10,45 valores

 Candidato excluído
Vítor Manuel Gonçalves Carvalho Silva a)
a) Não compareceu à Entrevista Profissional de Seleção

A presente lista foi homologada por meu despacho de 04 de março de 
2014, tendo sido afixada na Divisão de Gestão de Recursos do SICAD, 
e publicitada na respetiva página eletrónica.

4 de março de 2014. — O Diretor -Geral, João Castel -Branco Goulão.
207664459 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Secretaria-Geral

Aviso (extrato) n.º 3425/2014
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 e do n.º 2 do 

artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público 
que cessou contrato de trabalho em funções públicas por tempo in-
determinado, com efeitos a 31 de janeiro de 2014, o assistente ope-
racional Pedro Humberto Parreira de Oliveira Rodrigues, colocado 
entre a 5.ª e a 6.ª posição e entre o 5.º e o 6.º nível remuneratório da 
carreira de assistente operacional, em situação de mobilidade espe-
cial/requalificação do Ministério da Educação e Ciência. O acordo 
de cessação do contrato de trabalho foi celebrado ao abrigo do Pro-
grama de Rescisões por Mútuo Acordo regulamentado pela Portaria 
n.º 221 -A/2013, de 8 de julho.

28 de fevereiro de 2014. — O Secretário -Geral do Ministério, Raúl 
Capaz Coelho.

207659404 




