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Diário da República, 2.ª série — N.º 29 — 11 de fevereiro de 2015
Aviso (extrato) n.º 1589/2015

Aviso (extrato) n.º 1592/2015

Nos termos do n.º 5 da cláusula 26.º do Acordo Coletivo de Trabalho 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,
Dr. João Moura Reis, datado de 14 de janeiro de 2015, homologada a
lista unitária de ordenação final dos candidatos ao procedimento de
recrutamento simplificado destinado ao preenchimento de 13 postos de
trabalho para a categoria de assistente hospitalar, da área de Medicina
Interna, divulgado através do aviso (extrato) n.º 11766/2014, Diário da
República, 2.ª série, n.º 204 de 22 de outubro de 2014.

Torna-se público que, o procedimento concursal comum aberto pelo
Aviso n.º 10837/2014 no Diário da República, 2.ª série, n.º 187, de 29 de
setembro de 2014, para recrutamento de trabalhadores médicos com vista
à celebração de contrato individual de trabalho por tempo indeterminado,
para o preenchimento de 2 postos de trabalho, da Carreira Médica da
área de Urologia, procedente do Despacho n.º 9737-A/2014, de Sua
Exa. o Sr. Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento e nos termos
do disposto no n.º 1 do artigo 22.º-C do Estatuto do Serviço Nacional de
Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de janeiro, aditado
pela Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, em substituição da Ministra
de Estado e das Finanças e de Sua Exa. o Sr. Secretário de Estado da
Saúde, publicado no Diário da República — Parte C, 2.ª série, n.º 143,
de 28 de julho, ficou deserto por desistência do único candidato.

Nome

Classificação

1.º Ana Isabel Bento Ferreira Leite . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.º Sofia Margarida Ribeiro de Almeida Amálio . . . . . . .
Maria Alexandra Azevedo da Silva . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.55
13.55
8.80

A presente lista encontra-se disponível para consulta na página eletrónica desta ARS Algarve, IP, (www.arsalgarve.min-saude.pt) e afixada
na Sede da ARS Algarve, IP.
16 de janeiro de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Dr. João Moura Reis.
208397339
Aviso (extrato) n.º 1590/2015
Nos termos do n.º 5 da cláusula 26.º do Acordo Coletivo de Trabalho 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, Dr. João Moura Reis, datado de
13 de janeiro de 2015, homologada a lista unitária de ordenação final dos
candidatos ao procedimento de recrutamento simplificado destinado ao preenchimento de 5 postos de trabalho para a categoria de assistente hospitalar,
da área de Ortopedia, divulgado através do aviso (extrato) n.º 10766/2014,
Diário da República, 2.ª série, n.º 186 de 26 de setembro de 2014.
Nome

Classificação

1.º João Paulo de Sousa Goucha Jorge. . . . . . . . . . . . . . . .

17.90

A presente lista encontra-se disponível para consulta na página eletrónica desta ARS Algarve, IP, (www.arsalgarve.min -saude.pt) e afixada
na Sede da ARS Algarve, IP.
16 de janeiro de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Dr. João Moura Reis.
208397396
Aviso (extrato) n.º 1591/2015
Nos termos do n.º 5 da cláusula 26.º do Acordo Coletivo de Trabalho
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, Dr. João Moura
Reis, datado de 13 de janeiro de 2015, homologada a lista unitária
de ordenação final dos candidatos ao procedimento de recrutamento
simplificado destinado ao preenchimento de 3 postos de trabalho para
a categoria de assistente hospitalar, da área de Radiologia, divulgado
através do aviso (extrato) n.º 10838/2014, Diário da República, 2.ª série,
n.º 187 de 29 de setembro de 2014.
Nome

Classificação

1.º Henrique Miguel Mourão Patrício . . . . . . . . . . . . . . . .

15.00

16 de janeiro de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da
Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Dr. João Manoel
da Silva Moura dos Reis.
208397436
Despacho (extrato) n.º 1436/2015
Nos termos e para efeitos da alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014 de 20 de junho, torna-se público que a Médica Assistente
Graduada de Medicina Geral e Familiar da Carreira Especial Médica Maria de Jesus Soares Barradas Albergaria, pertencente ao mapa de pessoal
do ACES Barlavento/Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de
Lagoa, cessa funções a seu pedido em 05/03/2015, depois de cumpridos
os termos estabelecidos no artigo 304.º da Lei 35/2014, de 20/06.
19 de janeiro de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Dr. João Moura Reis.
208397444

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa
Deliberação (extrato) n.º 177/2015
Por deliberação de 22-01-2015 do Conselho de Administração do
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa foi autorizada a passagem a
licença sem remuneração superior a 1 ano, com efeitos a 12 de fevereiro
2015, à Assistente Operacional, Luísa Santos Medeiros Soares Pinelas
do mapa de pessoal do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa.
27 de janeiro de 2015. — A Presidente do Conselho de Administração,
Isabel Paixão.
208395857

Centro de Medicina de Reabilitação
da Região Centro — Rovisco Pais
Aviso (extrato) n.º 1593/2015
Procedimento concursal, comum para preenchimento de quatro
postos de trabalho, da carreira especial de enfermagem, no mapa
de pessoal do Centro de Medicina de Reabilitação da Região
Centro-Rovisco Pais.
Para efeito do disposto no n.º 10.4 do aviso de abertura n.º 14371/2014,
publicado no Diário da República 2.º série n.º 248 de 24 de dezembro
de 2014, do procedimento concursal, para preenchimento de quatro
postos de trabalho, na categoria de enfermeiro, da carreira especial de
enfermagem, existente no mapa de pessoal do Centro de Medicina de
Reabilitação da Região Centro-Rovisco Pais, faz-se público que se encontra afixada no placard do serviço de gestão de recursos humanos desta
instituição, e publicado no site da mesma no endereço www.roviscopais.
min-saude.pt, a lista de candidatos admitidos e excluídos.
28 de janeiro de 2015. — O Presidente do Conselho de Administração,
Dr. Victor Manuel Romão Lourenço.
208397996
Deliberação (extrato) n.º 178/2015

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

Autorização de acumulação de funções privadas ao enfermeiro,
Paulo José Marques Murta da Silva Otão

16 de janeiro de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Dr. João Moura Reis.
208397411

Por deliberação do Conselho de Administração de 22 de janeiro de 2015:
Paulo José Marques Murta da Silva Otão, enfermeiro, em regime
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,

