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de Saúde do Centro, I. P. — www.arscentro.min -saude.pt (área de re-
cursos humanos) e afixada no Placar das instalações da Administração 
Regional de Saúde do Centro, I. P., sitas na Av. Fernão de Magalhães, 
n.º 481, 2.º, em Coimbra, a lista dos candidatos admitidos e excluídos, 
no âmbito do procedimento concursal comum para preenchimento de um 
posto de trabalho de técnico superior, área de medicina dentária, aberto 
pelo Aviso n.º 24114/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 226, de 22 de Novembro de 2010. Os interessados dispõem de 10 
dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da 
República, para exercerem o seu direito de audiência prévia nos termos 
dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, 
utilizando, obrigatoriamente, o formulário tipo, disponível na página 
electrónica acima referenciada, podendo o processo ser consultado das 
10H00 às 12H00 e das 14H30 às 16H30, nas instalações da Administra-
ção Regional de Saúde do Centro, I. P., acima identificadas.

4 de Fevereiro de 2011. — O Presidente do Conselho Directivo, 
Dr. João Pedro Pimentel.

204330181 

 Aviso (extracto) n.º 4726/2011
Nos termos do n.º 1 e da alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, avisam -se os interessados de que se 
encontra publicitada na página electrónica da Administração Regional 
de Saúde do Centro, I. P. — www.arscentro.min -saude.pt (área de re-
cursos humanos) e afixada no Placar das instalações da Administração 
Regional de Saúde do Centro, I. P., sitas na Av. Fernão de Magalhães, 
n.º 481, 2.º, em Coimbra, a lista dos candidatos admitidos e excluídos, 
no âmbito do procedimento concursal comum para preenchimento de um 
posto de trabalho de técnico superior, área de medicina dentária, aberto 
pelo Aviso n.º 24116/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 226, de 22 de Novembro de 2010. Os interessados dispõem de 10 
dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da 
República, para exercerem o seu direito de audiência prévia nos termos 
dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, 
utilizando, obrigatoriamente, o formulário tipo, disponível na página 
electrónica acima referenciada, podendo o processo ser consultado das 
10H00 às 12H00 e das 14H30 às 16H30, nas instalações da Administra-
ção Regional de Saúde do Centro, I. P., acima identificadas.

4 de Fevereiro de 2011. — O Presidente do Conselho Directivo, 
Dr. João Pedro Pimentel.

204330262 

 Aviso (extracto) n.º 4727/2011
Nos termos do n.º 1 e da alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, avisam -se os interessados de que se 
encontra publicitada na página electrónica da Administração Regional 
de Saúde do Centro, I. P. — www.arscentro.min -saude.pt (área de re-
cursos humanos) e afixada no Placar das instalações da Administração 
Regional de Saúde do Centro, I. P., sitas na Av. Fernão de Magalhães, 
n.º 481, 2.º, em Coimbra, a lista dos candidatos admitidos e excluídos, 
no âmbito do procedimento concursal comum para preenchimento de 
um posto de trabalho de técnico superior, área de medicina dentária, 
aberto pelo Aviso n.º 24115/2010, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 226, de 22 de Novembro de 2010. Os interessados dispõem 
de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso no 
Diário da República, para exercerem o seu direito de audiência prévia 
nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo, utilizando, obrigatoriamente, o formulário tipo, disponível 
na página electrónica acima referenciada, podendo o processo ser con-
sultado das 10H00 às 12H00 e das 14H30 às 16H30, nas instalações da 
Administração Regional de Saúde do Centro, I. P., acima identificadas.

4 de Fevereiro de 2011. — O Presidente do Conselho Directivo, 
Dr. João Pedro Pimentel.

204329907 

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

Despacho n.º 3175/2011
Em cumprimento do determinado nas disposições combinadas do 

n.º 2 do artigo 49.º e do n.º 1 do artigo 57.º do Estatuto Disciplinar 
dos Trabalhadores Que Exercem Funções Públicas, aprovado pela Lei 
n.º 58/2008, de 9 de Setembro, notifica -se o Senhor Rui Manuel Mon-
teiro Serra e Silva, Assistente Técnico, que exerce funções no Centro 
de Saúde de Tomar, actualmente integrado no ACES do Médio Tejo 

II — Zêzere, actualmente ausente em parte incerta, que, por deliberação 
do Conselho Directivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo, I. P. de 27 de Janeiro de 2011, lhe foi aplicada a pena de 
despedimento por facto imputável ao trabalhador, no Processo Disci-
plinar n.º 31/2010 -DIS, que correu os seus termos na Inspecção -Geral 
das Actividades em Saúde.

3 de Fevereiro de 2011. — O Presidente da Administração Regional 
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Rui de Portugal e Vascon-
celos Fernandes.

204326723 

 Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P.

Aviso (extracto) n.º 4728/2011
Para conhecimento dos interessados, ao abrigo dos pontos 69, 70 

e 71 da Portaria n.º 47/98, de 30 de Janeiro, torna -se público que na 
sequência do procedimento concursal comum para recrutamento de 
trabalhadores com vista à constituição de relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado, para o preenchimento de 22 postos 
de trabalho destinados a trabalhadores médicos, na área de Medicina 
Geral e Familiar, nos ACES do Algarve, foi homologada, por despacho 
do Sr. Presidente do Conselho Directivo desta ARS, de 2 de Fevereiro 
de 2011, a lista de classificação final, a saber:

Maria Paula Andrade Villalonga - 15,30 valores
Da homologação cabe recurso hierárquico a interpor no prazo de 10 

dias úteis para Sua Excia a Ministra da Saúde, com entrada no Conselho 
Directivo da Administração Regional de Saúde do Algarve, IP.

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

7 de Fevereiro de 2011. — O Presidente do Conselho Directivo, Rui 
Eugénio Ferreira Lourenço.

204326197 

 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra

Deliberação (extracto) n.º 458/2011
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar 

Psiquiátrico de Coimbra de 3 de Fevereiro de 2011:
Maria Anabela Ferraz Batista Lopes, Assistente Operacional, em 

regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indetermi-
nado neste Centro Hospitalar — autorizada a acumular funções privadas. 
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

8 de Fevereiro de 2011. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Fernando Almeida, Dr.

204326683 

 Deliberação (extracto) n.º 459/2011
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar 

Psiquiátrico de Coimbra de 3 de Fevereiro de 2011.
Maria Cristina Nunes Pereira Antunes, Assistente Operacional, em 

regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeter-
minado neste Centro Hospitalar, autorizada a acumular funções privadas.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).
8 de Fevereiro de 2011. — O Presidente do Conselho de Administra-

ção, Fernando Almeida, Dr.
204326837 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Direcção Regional de Educação do Norte

Agrupamento Vertical de Escolas de Torre Dona Chama

Aviso n.º 4729/2011
Faz -se público, para cumprimento do n.º 3 do artigo 95.º do Decreto-

-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, que a lista de antiguidade do pessoal 
não docente em serviço neste Agrupamento de Escolas, com referência 
a 31 de Dezembro de 2011, se encontra afixada no placard dos Serviços 
Administrativos.




