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

28 de janeiro de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo 
da Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Dr. João 
Moura Reis.

208459288 

 Aviso (extrato) n.º 2709/2015
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 natu-
reza empresarial, foi por despacho do Sr. Presidente do Conselho 
Diretivo, Dr. João Moura Reis, datado de 4 de fevereiro de 2015, 
homologada a lista unitária de ordenação final dos candidatos ao 
procedimento de recrutamento simplificado destinado ao preen-
chimento de 6 postos de trabalho para a categoria de assistente 
hospitalar, da área de Pediatria, divulgado através do aviso (extrato) 
n.º 11849/2014, Diário da República, 2.ª série, n.º 205 de 23 de 
outubro de 2014. 

Nome Classificação

1.º Arnaldo Francisco Andrade Cerqueira  . . . . . . . . 18.50
2.º Nuria Conde Cuevas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a)

a) Candidata excluída por não ter comparecido à entrevista.

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

4 de fevereiro de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da 
Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Dr. João Moura Reis.

208459377 

 Aviso (extrato) n.º 2710/2015
Por ter saído com inexatidão o Aviso (extrato) n.º 1586/2015 no 

Diá rio da República, 2.ª série n.º 29 de 11 de fevereiro de 2015, 
procede a Administração Regional de Saúde do Algarve, IP à re-
publicação da lista unitária de ordenação final dos candidatos ao 
procedimento de recrutamento simplificado destinado ao preen-
chimento de 2 postos de trabalho para a categoria de assistente 
hospitalar, da área de Neurocirurgia, divulgado através do aviso 
(extrato) n.º 10765/2014, Diário da República, 2.ª série, n.º 186 de 
26 de setembro de 2014, devidamente homologada por despacho do 
Sr. Presidente do Conselho Diretivo, Dr. João Moura Reis, datado 
de 5 de janeiro de 2015: 

Nome Classificação

1.º Vergílio Paulo Mota Barreto de Magalhães  . . . . . . . 18.00
2.º Lia Paula Branco Pappamikail . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.00

 23 de fevereiro de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da 
Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Dr. João Moura 
Reis.

208459441 

 Contrato (extrato) n.º 159/2015
Torna -se público que, na sequência do procedimento de recrutamento 

simplificado aberto pelo aviso (extrato) n.º 9575/2014, através de pu-
blicação no Diário da República, 2.ª série, n.º 161, de 22 de agosto de 
2014, nos termos dos números 5 a 7 e 13 do artigo 12.º -A do Decreto-
-Lei n.º 203/2004, de 18 de agosto, conjugado com o n.º 2 do artigo 3.º 
do Decreto -Lei n.º 45/2009, de 13 de fevereiro, entre a Administração 
Regional de Saúde do Algarve, I. P. e a Assistente de Medicina Geral 
e Familiar Lídia Cristina Sousa Montenegro Miranda, foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com 
inicio a 1 de janeiro de 2015, para ocupar um posto de trabalho no mapa 
de pessoal do Agrupamento de Centros de Saúde do Algarve I — Cen-
tral — Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Faro, com 
uma remuneração base fixada em 2746.24€ correspondente à primeira 

posição remuneratória da carreira especial médica, para um regime de 
40 horas semanais de trabalho.

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

208459247 

 Deliberação (extrato) n.º 309/2015
Para os devidos efeitos, torna -se público que, por deliberação do 

Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P., 
datada de 21 -01 -15, ao abrigo do disposto nos artigos 280.º e seguintes da 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, foi autorizado licença sem remuneração 
ao Técnico Superior José Carlos Capucho Queimado, pertencente ao 
mapa de pessoal desta Administração Regional do Algarve, I. P., com 
início a 1 de fevereiro de 2015 e terminus a 31 de dezembro de 2015.

28 de janeiro de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo, João 
Moura Reis.

208459303 

 Deliberação (extrato) n.º 310/2015
Nos termos do previsto nos artigos 25.º e 29.º do Decreto -Lei 

n.º 28/2008, de 22 de fevereiro alterado e republicado pelo Decreto -Lei 
n.º 137/2013, de 7 de outubro, o Conselho Diretivo desta ARS Algarve, 
IP, por deliberação datada de 18.02.15, tendo por base a proposta do 
Senhor Diretor Executivo do ACES Sotavento, designou a Assistente 
Graduada de Medicina Geral e Familiar, Dra. Elsa Maria Gonçalves 
Santos, como Presidente do Conselho Clínico e de Saúde do ACES 
Sotavento, com efeitos a 1 de fevereiro de 2015, por um período de três 
anos, atendendo a que a profissional detém o perfil e as qualificações 
adequadas ao exercício do referido cargo.

20 de fevereiro de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo,
Dr. João Moura Reis.

208459393 

 Direção-Geral da Saúde

Aviso n.º 2711/2015
Nos termos do disposto na alínea d) do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho, que aprovou a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LGTFP) faz -se pública a lista nominativa do pessoal da Direção -Geral 
da Saúde que cessou funções por motivo de aposentação, no período 
compreendido entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2014:

— Luísa Maria Branco dos Santos Gomes Moreira, Assistente Téc-
nico, em 1 de abril de 2014 — 9.ª Posição Remuneratória — Nível 
Remu neratório 14

— Maria Manuela Pereira Fortunato Sardinha, Assistente Técnico, 
em 1 de abril de 2014 — 10.ª Posição Remuneratória — Nível Remu-
neratório 15

— Elisabete da Silva Godinho Lopes de Melo Gomes, Assistente 
Graduado Sénior da Carreira Especial Médica — Área Hospitalar, em 
1 de junho de 2014 — 2.º Escalão — Índice 185

— Isália Linete Vales, Coordenador Técnico, em 1 de julho de 
2014 — 2.ª Posição Remuneratória — Nível Remuneratório 17

— Maria Madalena Serra Martins Vilela, Assistente Técnico, em 
1 de novembro de 2014 — 9.ª Posição Remuneratória — Nível Remu-
neratório 14

— Luciano Manuel Valverde Gomes Chastre, Assistente Técnico, em 
1 de dezembro de 2014 — 6.ª Posição Remuneratória — Nível Remu-
neratório 11

12 de janeiro de 2015. — O Diretor -Geral da Saúde, Francisco George.
208459944 

 Despacho n.º 2646/2015
Nos termos do disposto no n.º 13 do artigo 24.º do Decreto -Lei 

n.º 73/90, de 6 de março, de acordo com a redação dada pelo Decreto -Lei 
n.º 44/2007, de 23 de fevereiro, e transitoriamente em vigor, por força 
do disposto no n.º 2 do artigo 28.º, no n.º 3 do artigo 32.º, e na alínea a) 
do artigo 36.º todos do Decreto -Lei n.º 177/2009, de 4 de agosto, e na 
alínea c) do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 266 -D/2012, de 31 de 
dezembro, de acordo com a orientação da Administração Central dos 
Sistemas de Saúde veiculada pela Circular Informativa n.º 6/2010, de 6 
de junho de 2010, e atendendo ao disposto no n.º 2 do artigo 11.º da Lei 
n.º 68/2013, de 29 de agosto, autorizo que seja concedido à Dra. Regina 
Maria Ferreira de Carmona e Silva, Assistente Graduada da Carreira 
Médica (área de medicina geral e familiar) em regime de dedicação 


