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Experiência profissional
Funções exercidas na Administração Pública:
Técnica Superior na Divisão de Planeamento Estratégico e Gestão
Financeira:
Fecho de contas, Reconciliação bancária, Controlo da tesouraria,
Apoio à contabilidade e Gestão financeira de projetos de investimento

1.º Maria Vitória Barbosa Martins: 17,00 valores.
2.º Ana Isabel Filipe Norte: 16,15 valores.

No Setor Privado (1995 a 1996):
Auditora na Ernest & Young
Inscrita na Ordem dos Economista e na OTOC.

pública a lista de classificação final dos candidatos ao procedimento
concursal comum para preenchimento de quatro postos de trabalho para
o Centro Hospitalar de Leiria, EPE — 1 posto, Unidade Local de Saúde
de Castelo Branco, EPE — 1 posto e Unidade Local de Saúde da Guarda,
EPE — 2 postos, na categoria de Assistente de Pneumologia, da Carreira
Especial Médica, aberto pelo Aviso n.º 198/2015, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 5, de 8 de janeiro de 2015:

Candidata Excluída:
208606942

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Joana Isabel Grãos Lobo Pimentel a).
a) Faltou à entrevista.
24 de abril de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da ARSC, I. P.,
José Manuel Azenha Tereso.
208603678

Secretaria-Geral
Aviso n.º 5168/2015
1 — Faz-se público que a Secretaria-Geral do Ministério da Saúde pretende recrutar, em regime de mobilidade interna na categoria, nos termos
do disposto nos artigos 92.º e seguintes da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho,
1 (um) técnico superior para exercer funções na área de recursos humanos.
2 — Caracterização da oferta:
a) Tipo de oferta: Mobilidade interna na categoria entre serviços.
b) Carreira e categoria: Técnica superior.
c) Remuneração: A mesma da categoria de origem, nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 24.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro,
mantido em vigor pelo artigo 20.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro.
d) Caracterização do posto de trabalho: Analisar, informar e organizar
processos, da área de recursos humanos, no âmbito da SGMS e no apoio
aos membros do Governo ou de outros serviços do MS, no âmbito das
competências da SGMS.
3 — Requisitos exigidos:
a) Ser detentor de relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado, em efetividade de funções, com integração na carreira/
categoria técnica superior.
b) Ser detentor de licenciatura em Direito.
c) Requisitos preferenciais: Experiência profissional na área acima
mencionada,
4 — Local de trabalho: Secretaria-Geral do Ministério da Saúde,
Av. João Crisóstomo, n.º 9, 1049-062 Lisboa.
5 — Prazo de entrega da candidatura: 10 (dez) dias úteis a contar da
data da publicitação do presente aviso no Diário da República.
6 — Formalização da candidatura:
a) A candidatura deve ser formalizada através de requerimento dirigido
à Secretária-Geral do Ministério da Saúde, e entregue:
Pessoalmente (entre as 09:30 e as 12:30 horas e as 14:30 e as 16:30 horas), ou por correio registado, com aviso de receção, para Secretaria-Geral
do Ministério da Saúde, mobilidade interna — Carreira técnica superior — Direito, Av. João Crisóstomo, n.º 9 — 2.º andar, 1049-062 Lisboa.
b) A candidatura deve ser acompanhada dos seguintes documentos:
Um exemplar do curriculum vitae, atualizado, datado e assinado;
Fotocópia simples do certificado de habilitações académicas;
Fotocópia simples do Bilhete de Identidade ou do Cartão de Cidadão;
Declaração emitida pelo serviço de origem da qual conste a identificação
da relação jurídica de emprego público previamente estabelecida, a carreira/
categoria de que o candidato é titular, a descrição das funções exercidas,
a posição e nível remuneratório e o correspondente montante pecuniário.
7 — Seleção dos candidatos:
A seleção será feita com base na análise do curriculum vitae, complementada com entrevista.
5 de maio de 2015. — A Secretária-Geral, Sandra Cavaca.
208620833

Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, I. P.
Contrato (extrato) n.º 340/2015
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 37.º
da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que em 10 de
outubro 2013 na sequência de procedimento concursal aberto pelo aviso
(extrato) n.º 8898/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série
n.º 133 de 12 de julho de 2013, entre a Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., representado por Luís Manuel de Paiva
Cunha Ribeiro na qualidade de Presidente do Conselho Diretivo, e Ana
Isabel Cabral Moncada Pestana de Vasconcelos Meireles Magalhães, foi
celebrado um contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 10 de outubro de 2013, ficando este trabalhador
com a remuneração de 2 746,24€, em regime de 40 horas semanais,
integrado na categoria de assistente da carreira especial médica, área de
medicina geral e familiar, e colocada no ACES de Lisboa Norte.
22 de janeiro de 2015. — A Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT,
I. P., Dr.ª Célia Maria Ferreira Tavares Cravo.
208609534
Despacho (extrato) n.º 4934/2015
Por despacho de S. Ex.ª o Secretário de Estado da Saúde de 19 de abril
de 2013, e ao abrigo do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 266-D/2012,
de 31 de dezembro, foi autorizada a transição para o regime de trabalho a
que correspondem 40 horas semanais, à Dr.ª Gema Ponce Revilla, Assistente da carreira especial médica, área de Medicina Geral e Familiar,
do mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, I. P., Agrupamento de Centros de Saúde de Lisboa Norte e
em regime de mobilidade interna no Agrupamento de Centros de Saúde
Loures-Odivelas, com efeitos a 01 de julho de 2013.
22 de janeiro de 2015. — A Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT,
I. P., Dr.ª Célia Maria Ferreira Tavares Cravo.
208605281
Despacho (extrato) n.º 4935/2015
Por despacho de S. Ex.ª o Secretário de Estado da Saúde de 23 de maio
de 2013, e ao abrigo do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 266-D/2012,
de 31 de dezembro, foi autorizada a transição para o regime de trabalho
a que correspondem 40 horas semanais, à Dr.ª Ana Isabel Duarte Cebolais, Assistente da carreira especial médica, área de Medicina Geral e
Familiar, do mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Agrupamento de Centros de Saúde Lisboa
Norte, com efeitos a 16 de julho de 2013.
26 de janeiro de 2015. — A Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT,
I. P., Dr.ª Célia Maria Ferreira Tavares Cravo.
208609518
Despacho (extrato) n.º 4936/2015

Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.
Aviso n.º 5169/2015
Após homologação por deliberação de 23 de abril de 2015 do Conselho
Diretivo da Administração Regional de Saúde do Centro, I. P., torna-se

Por despacho de S. Ex.ª o Secretário de Estado da Saúde de 01 de julho
de 2013, e ao abrigo do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 266-D/2012,
de 31 de dezembro, foi autorizada a transição para o regime de trabalho
a que correspondem 40 horas semanais, à Dr.ª Maria Manuela de Sousa
Bravo Estevão, Assistente Graduada da carreira especial médica, área de
Medicina Geral e Familiar, do mapa de pessoal da Administração Regio-

