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 Aviso (extrato) n.º 7945/2015

Procedimento concursal comum, conducente ao recrutamento, 
de pessoal médico para a categoria 

de assistente, da área hospitalar da carreira médica

Publicação da lista unitária de ordenação final 
dos candidatos — Dermatovenereologia

Nos termos do n.º 5 da Cláusula 26.ª do Acordo Coletivo de Trabalho, 
publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 48, de 29 de dezembro 
de 2011, notificam -se todos os candidatos da homologação da lista unitá-
ria de ordenação final do procedimento concursal comum, conducente ao 
recrutamento de pessoal médico, para ocupação de um posto de trabalho, 
na categoria de Assistente, da área hospitalar de Dermatovenereologia 
da carreira Médica, mediante a celebração de contrato individual de 
trabalho, por tempo indeterminado, ao abrigo do Código do Trabalho, 
a que se reporta o aviso n.º 1535/2015 — Referência G, divulgado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 28, de 10 de fevereiro:

Lista unitária de ordenação final 

Ordenação Nome Nota final

1.º Olga Cristina Soares Ferreira Rodrigues  . . . 19,70 valores
2.º Iolanda Gisela Conde Fernandes   . . . . . . . 18,70 valores

 A referida lista foi homologada por despacho de 26 de junho de 
2015 do Vogal do Conselho Diretivo desta Instituição, encontrando -se 
disponível na página eletrónica desta Administração Regional de Saúde.

De acordo com o previsto no n.º 3 da Cláusula 29.ª do citado Acordo 
Coletivo de Trabalho, da homologação da lista unitária de ordenação 
final pode ser interposto recurso administrativo.

30/06/2015. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.

208786009 

 Aviso (extrato) n.º 7946/2015
Por despacho de 26 de junho de 2015 do Vogal do Conselho Diretivo 

da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Ponciano Oli-
veira, e nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 48.º da 
LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público 
que o assistente operacional Aires Cunha Barbosa, concluiu com sucesso 
o período experimental, com a avaliação final de 15,00 valores, na se-
quência da celebração do contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, com este instituto público, para o desempenho 
de funções na categoria de assistente operacional, da carreira geral de 
assistente operacional.

6/07/2015. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.

208785823 

2.º Vogal efetivo — João António Ramos Fonseca, Enfermeiro Gra-
duado;

1.º Vogal suplente — Vitor Manuel Silva Lopes, Enfermeiro Gra-
duado;

2.º Vogal suplente — Lina Maris Pereira Bento, Enfermeira Gra-
duada.

O período experimental inicia -se com a celebração do contrato e tem 
a duração de 90 dias, à duração determinada pelo disposto no n.º 1, do 
artigo 19.º, do Decreto -Lei n.º 248/2009, de 22 de setembro

21 de maio de 2015. — O Vogal do Conselho Diretivo, Nuno Venade.
208784592 

 Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P.

Aviso (extrato) n.º 7948/2015
Nos termos do n.º 5 da cláusula 26.º do Acordo Coletivo de Trabalho 

que regulamenta a tramitação do procedimento concursal de recruta-
mento 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 22 de junho de 2015, homologada a lista unitária de 
ordenação final dos candidatos ao procedimento de recrutamento sim-
plificado destinado ao preenchimento de 2 postos de trabalho para a 
categoria de assistente hospitalar, da área de Ginecologia/Obstetrícia, 
divulgado pelo Aviso n.º 1572 -B/2015, Diário da República, 2.ª série, 
n.º 28 de 10 de fevereiro de 2015. 

Nome Classificação

1.º Vera Inês Campos Caiado Ribeiro  . . . . . . . . . . . . . 19.00 valores
2.º Laura de Oliveira Raposo Francisco. . . . . . . . . . . . 17.50 valores

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

7 de julho de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da Admi-
nistração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Dr. João Moura Reis.

208786066 

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

Aviso (extrato) n.º 7947/2015
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 

de junho, torna -se público que, na sequência de procedimento concursal 
aberto por aviso n.º 15681/2010, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 152, foi celebrado contrato de trabalho em funções pú-
blicas por tempo indeterminado, com efeitos a partir de 4 de março de 
2015, com a trabalhadora Mafalda Filipa Fernandes da Silva, para o 
preenchimento de um posto de trabalho da carreira de Enfermagem, do 
mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale 
do Tejo, I. P./ACES Médio Tejo, com a remuneração base de 1201,48€ 
(mil duzentos e um euros e quarenta e oito cêntimos), e que se situa na 
1.ª posição remuneratória da respetiva categoria.

Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 46.º da Lei Geral do Traba-
lho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
o júri para o período experimental terá a seguinte composição:

Presidente — Maria Elisa Camilo Silva Vicente, Enfermeira Chefe;
1.º Vogal efetivo — Maria Cecília Lopes da Costa Vicente, Enfer-

meira Graduada;

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

Agrupamento de Escolas de Ansião

Aviso n.º 7949/2015
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, faz -se pública a lista nominativa do 
pessoal do Agrupamento de Escolas de Ansião que cessou funções por 
motivos de aposentação, no período compreendido entre 1 de janeiro 
de 2013 a 30 de junho de 2015.

Noémia Augusta Simões Elísio, assistente operacional, índice 194, 
desligada a 28/02/2013

Maria Augusta de Jesus Teixeira F. Lopes, assistente operacional, 
índice 233, desligada a 31/10/2013

Isabel da Conceição Ramos Curado, assistente operacional, índice 204, 
desligada a 14/11/2013

Aida Maria Gomes Isidoro Lopes, Professora do Quadro de Agrupa-
mento, 8.º escalão, índice 299, desligada 28/02/2013

Alcinda de São João, assistente operacional, índice 189, desligada 
a 28/02/2013

Maria Luísa dos Prazeres Simão Moreira, assistente técnica, 7.º es-
calão, índice 12, desligada a 31/10/2013

09 de julho de 2015. — A Diretora, Ermelinda do Carmo Coutinho 
Mendes.

208785223 


