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 Departamento de Prospectiva e Planeamento
e Relações Internacionais

Aviso n.º 20104/2011
Nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 251.º e

 
do ar-

tigo 254.º do anexo I da Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, e para cum-
primento do estatuído na alínea d) do artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de Fevereiro, torna -se público que cessaram funções por aposentação 
os trabalhadores que abaixo se indicam:

Maria Fernanda Antunes Barata — Assistente Operacio-
nal — 01/03/2011.

Alfredo José Alexandre Silva — Assistente Técnico — 01/06/2011.
Rosa Maria Dias Saldanha Matos Calçada — Assistente Téc-

nico — 01/07/2011.
Esmeralda Maria Silva Rosa — Assistente Técnico — 01/08/2011.
João Manuel Guerreiro Matoso — Técnico Superior — 01/09/2011.
3 de Outubro de 2011. — A Directora -Geral, Manuela Proença.

205194939 

 Despacho n.º 13583/2011
Nos termos previstos no n.º 6 do Artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008 de 

27 de Fevereiro e de acordo com o preceituado no Artigo 73.º e seguintes 
da Lei n.º 59/2008 de 11 de Setembro e subsequente Acordo Colectivo 
de Trabalho n.º 1/2009, no n.º 2 da sua Cláusula 6.ª, tendo em conta a 
avaliação final atribuída pelo respectivo júri, confirmo a conclusão com 
sucesso do período experimental do contrato de trabalho em funções 
públicas da licenciada Sofia Cristina Gouveia Rodrigues, o qual teve 
início a 5 de Abril de 2010 na sequência da conclusão do procedimento 
concursal publicado pelo Aviso 18319/2009, publicado no D.R. n.º 202, 
19 de Outubro, 2.ª série.

30 de Setembro de 2011. — A Directora -Geral, Manuela Proença.
205195076 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, I. P.

Contrato (extracto) n.º 968/2011

Contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado

Nos termos e para os efeitos do artigo 37.º n.º 1 alínea b) e n.º 2 da 
Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, torna -se público que aos quatro 
dias do mês de Julho de dois mil e onze, em Lisboa, entre a Adminis-
tração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., representada 
por Maria Clara Laia Caetano Alves Fernandes Pais, na qualidade de 
Directora Executiva do Agrupamento dos Centros de Saúde da Grande 
Lisboa X Cacém — Queluz e Ana Isabel Pinto Soares, contribuinte 
fiscal n.º 222466545, foi celebrado um Contrato de Trabalho em Funções 
Públicas por Tempo Indeterminado, com efeitos a partir de 4 de Julho 
de 2011, ficando esta trabalhadora integrada na carreira e categoria de 
enfermeira, com a remuneração de € 1020,06 (mil e vinte euros e seis 
cêntimos), correspondente à posição remuneratória inferior a 15.ª da 
respectiva categoria.

27 de Setembro de 2011. — O Presidente do Conselho Directivo, da 
ARSLVT, I. P., Dr. Rui Portugal.

205195246 

 Contrato (extracto) n.º 969/2011

Contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
Nos termos e para os efeitos do artigo 37.º n.º 1 alínea b) e n.º 2 da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, torna -se público que aos quatro dias 
do mês de Julho de dois mil e onze, em Lisboa, entre a Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., representada por Maria 
Clara Laia Caetano Alves Fernandes Pais, na qualidade de Directora 
Executiva do Agrupamento dos Centros de Saúde da Grande Lisboa X 
Cacém -Queluz e Joana Moniz Pereira de Carvalho, contribuinte fiscal 
n.º 237787741, foi celebrado um Contrato de Trabalho em Funções 
Públicas por Tempo Indeterminado, com efeitos a partir de 4 de Julho 
de 2011, ficando esta trabalhadora integrada na carreira e categoria de 

enfermeira, com a remuneração de € 1020,06 (mil e vinte euros e seis 
cêntimos), correspondente à posição remuneratória inferior a 15.ª da 
respectiva categoria.

27 de Setembro de 2011. — O Presidente do Conselho Directivo, da 
ARSLVT, I. P., Dr. Rui Portugal.

205195449 

 Contrato (extracto) n.º 970/2011

Contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
Nos termos e para os efeitos do artigo 37.º n.º 1 alínea b) e n.º 2 da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, torna -se público que aos quatro dias 
do mês de Julho de dois mil e onze, em Lisboa, entre a Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., representada por Maria 
Clara Laia Caetano Alves Fernandes Pais, na qualidade de Directora 
Executiva do Agrupamento dos Centros de Saúde da Grande Lisboa X 
Cacém -Queluz e Teresa Flora Canhoto Silva Leite, contribuinte fiscal 
n.º 197368727, foi celebrado um Contrato de Trabalho em Funções 
Públicas por Tempo Indeterminado, com efeitos a partir de 4 de Julho 
de 2011, ficando esta trabalhadora integrada na carreira e categoria de 
enfermeira, com a remuneração de € 1020,06 (mil e vinte euros e seis 
cêntimos), correspondente à posição remuneratória inferior a 15.ª da 
respectiva categoria.

27 de Setembro de 2011. — O Presidente do Conselho Directivo, da 
ARSLVT, I. P., Dr. Rui Portugal.

205195051 

 Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P.

Aviso (extracto) n.º 20105/2011
Nos termos do disposto no ponto 71 da Portaria n.º 47/98, de 30 de 

Janeiro, e após homologação pelo Sr. Presidente do Conselho Directivo 
da Administração Regional de Saúde do Algarve, IP, por despacho de 
19 de Setembro de 2011, torna  -se pública a lista de classificação final 
dos candidatos aprovados ao processo de recrutamento de médicos 
com a especialidade de Medicina Geral e Familiar que concluíram o 
respectivo internato médico na 1.ª época de 2011 na Região do Algarve, 
para ocupação de 3 postos de trabalho na categoria de Assistente da 
Carreira Especial Médica, do Mapa de Pessoal da ARS Algarve, I. P./
ACES, conforme aviso (extracto) n.º 10352/2011, publicado no Diário 
da República 2.ª série n.º 88 de 6 de Maio de 2011.

Lista de classificação final 

Nome Classificação final

Vanessa Alexandra Zacarias Guerreiro  . . . . . . . . . . . 18.92
Ion Ratusneac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.80
Tânia Sofia Ferreira Gomes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.68

 Após a publicação do presente aviso, da homologação da lista de orde-
nação final, cabe recurso, nos termos do ponto 72 da mesma Portaria.

20 de Setembro de 2011. — O Presidente do Conselho Directivo, 
Dr. Rui Eugénio Ferreira Lourenço.

205192832 

 Aviso (extracto) n.º 20106/2011
Nos termos do disposto no ponto 71 da Portaria n.º 47/98, de 30 de 

Janeiro, e após homologação pelo Sr. Presidente do Conselho Directivo 
da Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P., por despacho de 
19 de Setembro de 2011, torna -se pública a lista de classificação final 
do candidato aprovado ao processo de recrutamento de médicos com a 
especialidade de Medicina Geral e Familiar que concluíram o respec-
tivo internato médico na 1.ª época de 2009 na Região do Algarve, para 
ocupação de 1 posto de trabalho na categoria de Assistente da Carreira 
Especial Médica, do Mapa de Pessoal da ARS Algarve, I. P./ACES, 
conforme Aviso (extracto) n.º 22640/2010, publicado no Diário da 
República 2.ª série n.º 216 de 8 de Novembro de 2010.

Lista de classificação final

Laura Perez Hernandez — 16.80 valores.




