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 Contrato (extrato) n.º 353/2015
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do 

arti go 37 da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público 
que em 01 de junho de 2014, na sequência de procedimento concursal 
aberto pelo aviso (extrato) n.º 1750/2014, publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 26 de 06 de fevereiro, retificado pela Declaração 
de retificação n.º 225/2014, publicada no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 46, de 03 de março, entre a Administração Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., representada pelo Dr. Pedro Emanuel Ven-
tura Alexandre, na qualidade de Vogal do Conselho Diretivo e Ana 
Rita Fernandes Rodrigues, foi celebrado um contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 01 de junho 
de 2014, ficando esta trabalhadora com a remuneração de 2746,24€, em 
regime de 40 horas semanais, integrada na categoria de assistente da 
carreira especial médica, área de medicina geral e familiar, e colocada 
no Agrupamento de Centros de Saúde Amadora.

28 de janeiro de 2015. — A Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT, 
IP., Dr.ª Célia Maria Ferreira Tavares Cravo.

208614945 

 Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P.

Aviso (extrato) n.º 5355/2015
Nos termos do n.º 5 da cláusula 26.º do Acordo Coletivo de Tra-

balho que regulamenta a tramitação do procedimento concursal de 
recrutamento para postos de trabalho da carreira médica no âmbito 
das entidades prestadoras de cuidados de saúde que revistam natureza 
empresarial, foi por despacho do Sr. Presidente do Conselho Diretivo da 
Administração Regional de Saúde do Algarve, IP, Dr. João Moura Reis, 
datado de 27 de abril de 2015, homologada a lista unitária de ordenação 
final dos candidatos ao procedimento de recrutamento simplificado 
destinado ao preenchimento de 1 posto de trabalho para a categoria 
de assistente hospitalar, da área de Patologia Clinica, divulgado pelo 
Aviso n.º 1572 -B/2015, Diário da República, 2.ª série, n.º 28 de 10 de 
fevereiro de 2015. 

Nome Classificação

1.º Maria Alejandra Figueiredo Pereira  . . . . . . . . . . . 18.1 valores

 A presente lista encontra -se disponível para consulta na página ele-
trónica desta ARS Algarve, IP, (www.arsalgarve.min -saude.pt).

28 de abril de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da Ad-
ministração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Dr. João Moura Reis.

208617115 

 Aviso (extrato) n.º 5356/2015
Torna -se público que, o procedimento concursal comum aberto no 

âmbito do Aviso n.º 1572 -B/2015 no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 28, de 10 de fevereiro de 2015, Referência E18, para recrutamento 
de trabalhadores médicos com vista à celebração de contrato individual 
de trabalho por tempo indeterminado, para o preenchimento de 1 posto 
de trabalho, da Carreira Médica da área de Pneumologia, procedente do 
Despacho n.º 1036 -B/2015 publicado no Diário da República 2.ª série, 
n.º 21 — 3.º suplemento de 30 de janeiro, retificado pela Declaração de 
Retificação n.º 90 -A/2015, publicada no Diário da República 2.ª série, 
n.º 22 de 2 de fevereiro, em conjugação com o Despacho n.º 800 -A/2015, 
publicado no Diário da República 2.ª série, n.º 17, de 26 de janeiro, pro-
ferido neste caso, ao abrigo do artigo 22.º -C do Estatuto do SNS, ficou 
deserto pela falta de comparência dos candidatos à entrevista.

28 de abril de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da Ad-
ministração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Dr. João Manoel da 
Silva Moura dos Reis.

208617204 

 Aviso (extrato) n.º 5357/2015
Nos termos do n.º 5 da cláusula 26.º do Acordo Coletivo de Trabalho 

que regulamenta a tramitação do procedimento concursal de recruta-
mento para postos de trabalho da carreira médica no âmbito das entidades 
prestadoras de cuidados de saúde que revistam natureza empresarial, 
foi por despacho do Sr. Presidente do Conselho Diretivo, Dr. João 
Moura Reis, datado de 30 de abril de 2015, homologada a lista unitária 
de ordenação final dos candidatos ao procedimento de recrutamento 

simplificado destinado ao preenchimento de 1 posto de trabalho para a 
categoria de assistente hospitalar, da área de Oftalmologia, divulgado 
pelo Aviso n.º 1572 -B/2015, Diário da República, 2.ª série, n.º 28 de 
10 de fevereiro de 2015. 

Nome Classificação

1.º João Manuel Góis Duarte Rosendo  . . . . . . . . . . . . . 19.00

 A presente lista encontra -se disponível para consulta na página ele-
trónica desta ARS Algarve, IP, (www.arsalgarve.min -saude.pt).

4 de maio de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da Admi-
nistração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Dr. João Moura Reis.

208617415 

 Contrato (extrato) n.º 354/2015
Torna -se público que, na sequência de procedimento concursal para re-

crutamento de trabalhadores médicos, aberto pelo aviso n.º 5017 -A/2014, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 72, de 11 de abril de 
2014, entre a Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P. e a As-
sistente de Medicina Geral e Familiar Elena Tsyba, foi celebrado contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado nos termos 
e efeitos da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, com inicio a 1 de abril de 
2015, para ocupar um posto de trabalho previsto no mapa de pessoal do 
Agrupamento de Centros de Saúde do Algarve II — Barlavento, sendo 
o mesmo precedido de um período experimental de 90 dias cf. n.º 1 
do artigo 24.º do Decreto -Lei n.º 177/2009, de 4 de agosto, sendo -lhe 
atribuída uma remuneração base de 2.746,24€ correspondente à primeira 
posição remuneratória da carreira especial médica para um regime de 
40 horas semanais.

30 de abril de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da Admi-
nistração Regional de Saúde do Algarve, IP, Dr. João Moura Reis.

208617286 

 Contrato (extrato) n.º 355/2015
Torna -se público que, na sequência de procedimento concur-

sal para recrutamento de trabalhadores médicos, aberto pelo aviso 
n.º 5017 -A/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 72, 
de 11 de abril de 2014, entre a Administração Regional de Saúde do 
Algarve, I. P. e a Assistente Graduada de Medicina Geral e Familiar 
Maria Alice Santos Silva Guerreiro, foi celebrado contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado nos termos e efeitos da 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, com inicio a 1 de abril de 2015, para 
ocupar um posto de trabalho previsto no mapa de pessoal do Agrupa-
mento de Centros de Saúde do Algarve I — Central, sendo o mesmo 
precedido de um período experimental de função por 90 dias cf. n.º 1 
do artigo 24.º do Decreto -Lei n.º 177/2009, de 4 de agosto, sendo -lhe 
atribuída uma remuneração base de 2.703,68€ com correspondência 
entre o nível 44 e 45 da Tabela Remuneratória Única, para um regime 
de 35 horas semanais.

30 de abril de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da Admi-
nistração Regional de Saúde do Algarve, IP, Dr. João Moura Reis.

208617375 

 Contrato (extrato) n.º 356/2015
Torna -se público que, na sequência de procedimento concur-

sal para recrutamento de trabalhadores médicos, aberto pelo aviso 
n.º 5017 -A/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 72, 
de 11 de abril de 2014, entre a Administração Regional de Saúde do 
Algarve, I. P. e o Assistente de Medicina Geral e Familiar José Manuel 
Carreira Rodrigues Tavares, foi celebrado contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado nos termos e efeitos da 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, com inicio a 1 de abril de 2015, para 
ocupar um posto de trabalho previsto no mapa de pessoal do Agru-
pamento de Centros de Saúde do Algarve III — Sotavento, sendo o 
mesmo precedido de um período experimental de 90 dias cf. n.º 1 do 
artigo 24.º do Decreto -Lei n.º 177/2009, de 4 de agosto, sendo atri-
buída uma remuneração base de 2746.24€ correspondente à primeira 
posição remuneratória da carreira especial médica para um regime de 
40 horas semanais.

30 de abril de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da Admi-
nistração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Dr. João Moura Reis.

208617342 


