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 Aviso (extrato) n.º 11390/2015
Torna -se público que nos termos do n.º 5 da cláusula 26.º do ACT 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 21 
de setembro de 2015, homologada a lista unitária de ordenação final dos 
candidatos ao procedimento concursal simplificado aberto através do 
Aviso n.º 6917/2015 publicado no Diário da República 2.ª série, n.º 119 
de 19 -6 -2015, para recrutamento de trabalhadores médicos com vista à 
celebração de contrato individual de trabalho por tempo indeterminado, 
para o preenchimento de 5 postos de trabalho da Carreira Médica da 
área de Ortopedia procedente do Despacho n.º 5952 -A/2015, Diário da 
República n.º 106, de 2 de junho de 2015: 

Nome Classificação

1.Ana Rita Serra Jerónimo. . . . . . . . . . . . . . . . . 17.90 valores
2.Augusto José Barroso C.A. Martins . . . . . . . . 17.80 valores a)
3.Eunice Tavares Pais de Carvalho  . . . . . . . . . . 17.80 valores a)
Andreia Maria Silva Martins Ferreira  . . . . . . . . b)

 Notas:
a) Depois de aplicado o critério de desempate definido pelo Júri.
b) Candidato excluído por falta de comparência à entrevista.

A presente lista encontra -se disponível para consulta na página eletró-
nica desta ARS Algarve, I. P., (www.arsalgarve.min -saude.pt).

25 de setembro de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da 
Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Dr. João Manoel 
da Silva Moura dos Reis.

208982345 

 Aviso (extrato) n.º 11391/2015

Processo Disciplinar

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 214.º da Lei Geral
de Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho, não tendo sido possível a notificação pessoal por ausência do 
arguido do serviço e tendo-se frustrado a tentativa de notificação para 
a sua morada pessoal, fica por este meio notificado o Senhor Joaquim 
Manuel Pinto Serra, trabalhador desta Administração Regional de Saúde 
do Algarve, I. P., Assistente Operacional, adstrito à Unidade de Apoio 
à Gestão da Unidade Funcional de Albufeira do ACES Central, com a 
última morada conhecida na Rua Estádio Quinta da Bela Vista, Lote A 17, 
Apartamento 305, 8200-001 Albufeira, de que contra si foi deduzida 
acusação no âmbito do processo disciplinar n.º 1/2015-PD, que lhe 
foi instaurado por despacho do Senhor Vogal do Conselho Diretivo da 
ARS Algarve, I. P., Dr. Nuno Sancho Ramos, em 12 de janeiro de 2015. 
Mais fica notificado de que, nos termos do citado n.º 2 do artigo 214.º, 
dispõe de 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da data da publicação 
do presente aviso no Diário da República para apresentar a sua defesa 
por escrito, no identificado processo disciplinar, podendo, no mesmo 
prazo, consultar o processo entre as 10h e as 12h e as 15h e as 18h, nos 
dias úteis, na Unidade de Administração Geral da ARS Algarve, I. P., na 
Estrada Nacional 125, Sítio das Figuras Lote 1, 2.º Andar, 8005-145 Faro.

29 de setembro de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo, 
João Moura Reis.

208982353 

 Centro Hospitalar do Oeste

Aviso (extrato) n.º 11392/2015
Para conhecimento dos interessados, em cumprimento do disposto 

no artigo 25.º da Portaria n.º 250/2014, de 28 de novembro, publica-
-se a lista da avaliação curricular e notificam -se os candidatos da data 
da entrevista profissional de seleção ao procedimento concursal para 
96 (noventa e seis) postos de trabalho na categoria de enfermeiro, 
da carreira especial de enfermagem, do mapa de pessoal do Centro 
Hospitalar do Oeste, aberto pelo Aviso n.º 7314/2015, publicado do 
Diário da República 2.ª série, n.º 127, de 2 de julho de 2015. A lista da 
avaliação curricular e a grelha com a indicação do dia, da hora e local 

da realização da entrevista, serão publicitadas na página eletrónica 
deste Centro Hospitalar em www.choeste.min -saude.pt, e afixadas 
nos locais habituais.

29 de setembro de 2015. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Dr. Carlos Manuel Ferreira de Sá.

208979219 

 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Deliberação (extrato) n.º 1851/2015
Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, faz -se público que o contrato de trabalho 
em Funções Públicas por tempo indeterminado do Enfermeiro, José 
Henrique Lima dos Santos, do mapa de pessoal do Centro Hospitalar 
Psiquiátrico de Lisboa, cessa com efeitos a partir de 29 de setembro 
de 2015.

29 de setembro de 2015. — A Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Isabel Paixão.

208980725 

 Deliberação (extrato) n.º 1852/2015
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar 

Psiquiátrico de Lisboa, de 10 -09 -2015:

Zita Amélia Gameiro dos Santos, Médica Interna de Psiquiatria, em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo 
incerto — autorizado o exercício de acumulação de funções privadas, 
04 horas semanais, em consultório médico, na Avenida Elias Garcia, 
n.º 137 4.º Andar.

29 de setembro de 2015. — A Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Isabel Paixão.

208981073 

 Deliberação (extrato) n.º 1853/2015
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar 

Psiquiátrico de Lisboa, de 23 -07 -2015:

Vânia Vidinhas Viveiros, Médica Interna de Psiquiatria, em regime 
de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo in-
certo — autorizado o exercício de acumulação de funções privadas, 
12 horas semanais, na empresa S24.

29 de setembro de 2015. — A Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Isabel Paixão.

208980888 

 Deliberação (extrato) n.º 1854/2015
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar 

Psiquiátrico de Lisboa, de 27 -08 -2015:
Sara Cristina Alexandre Portugal, Terapeuta Ocupacional, em regime 

de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, do 
mapa de pessoal do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa — autori-
zado o exercício de acumulação de funções privadas, 14 horas semanais, 
para exercer a atividade de terapia ocupacional, de forma autónoma em 
contexto domiciliário.

29 de setembro de 2015. — A Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Isabel Paixão.

208980969 

 Deliberação (extrato) n.º 1855/2015
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar 

Psiquiátrico de Lisboa, de 17 -09 -2015:

Jordão Filipe dos Ramos Abreu, Enfermeiro, em regime de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, do mapa 
de pessoal do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa — autorizado 
o exercício de acumulação de funções públicas, 6 horas semanais, na 
Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, ao abrigo da alínea c) do 
artigo 21.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

29 de setembro de 2015. — A Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Isabel Paixão.

208980806 


