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licenciada Maria Helena Ferreira de Abranches Martins Vilhena Fragoso,
com efeitos a partir de 1 de março de 2015.
02 de março de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo, Fernando Oliveira Silva.
208483644

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO MAR
Direção-Geral de Política do Mar

Direção-Geral da Saúde:
Dr. Fernando José Mendes de Oliveira Marques
Dr. Nuno Miranda
27 de fevereiro de 2015. — A Diretora do Departamento de Gestão
e Administração Geral, Manuela Carvalho.
208480833

Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.

Despacho n.º 3033/2015

Aviso n.º 3131/2015

Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, obtida a anuência do
serviço de origem, foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade
interna na categoria da Técnica Superior Maria Alexandra Ferreira Lopes
Pinto dos Santos, nos termos do artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, tendo
sido celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, ao abrigo do disposto no artigo 40.º da Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas, com efeitos a 1 de março de 2015, integrando,
assim, um posto de trabalho do mapa de pessoal desta Direção-Geral e
sendo posicionado entre a 3.ª e 4.ª posição remuneratória, nível remuneratório entre o 19.º e 23.º da tabela remuneratória única, mantendo
o mesmo posicionamento remuneratório detido na Secretaria-Geral do
Ministério das Finanças, o serviço de origem.

Para os devidos efeitos, torna-se público que o procedimento concursal comum de seleção conducente ao recrutamento de assistentes
da área hospitalar de Oncologia Médica da carreira médica hospitalar
para ocupação de dois postos de trabalho para o Centro Hospitalar
da Cova da Beira, E. P. E., e Centro Hospitalar de Leiria, E. P. E.,
aberto por aviso n.º 188/2015, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 5, de 8 de janeiro de 2015, ficou deserto por inexistência
de candidaturas.

27 de fevereiro de 2015. — O Diretor-Geral, João Fonseca Ribeiro.
208480971

Para os devidos efeitos, torna-se público que o procedimento concursal comum de seleção conducente ao recrutamento de um assistente
da área hospitalar de Reumatologia da carreira médica hospitalar para
ocupação de um posto de trabalho para o Centro Hospitalar da Cova
da Beira, E. P. E., aberto por aviso n.º 194/2015, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 5, de 8 de janeiro de 2015, ficou deserto por
inexistência de candidaturas.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Gabinete do Secretário de Estado da Saúde
Despacho n.º 3034/2015
Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 35.º e do artigo 36.º do Código do
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91,
de 15 de novembro, na redação atualmente em vigor, e no uso das
competências que me foram delegadas pelo Despacho n.º 9209/2011, do
Ministro da Saúde, de 18 de julho, publicado no Diário da República, 2.ª
Série, n.º 140, de 22 de julho de 2011, ao abrigo do n.º 6 da Cláusula 16.ª
e alínea n) do n.º 1 e n.os 2 e 6 da Cláusula 128.ª do Contrato de Gestão
do Hospital de Cascais, estando em causa a contratação de terceiros
para prestação de serviços clínicos, subdelego no conselho diretivo da
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P., os
poderes necessários para a instrução e decisão do pedido de autorização
para a celebração de contratos de subcontratação de serviços clínicos de
realização de exames de Ressonância Magnética à Sociedade Centro de
Diagnóstico Radiológico e Ecográfico de Algueirão-Mem Martins, S.A.,
elaboração de relatórios de exames de Tomografia Axial Computorizada
à Sociedade IMT-Instituto de Telemedicina, Lda, e Anatomia Patológica
à Sociedade Dr. Macedo Dias-Laboratório de Anatomia Patológica, S.A.,
apresentado pela Entidade Gestora do Estabelecimento do Hospital de
Cascais, com efeitos a 12 de fevereiro de 2015.
4 de março de 2015. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Ferreira Teixeira.
208484949

Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
Aviso n.º 3130/2015
Faz-se pública a alteração da comissão consultiva divulgada no aviso
n.º 8948/2014, no Diário da República n.º 148, 2.ª série, de 4 de agosto
de 2014, e criada de acordo com o disposto no Despacho n.º 4606/2013,
de 2 de abril, que define os termos aplicáveis à verificação dos requisitos
necessários ao reconhecimento como especialista em física médica, em
conformidade com o previsto no artigo 4.º, alínea b), do Decreto-Lei
n.º 72/2011, de 16 de junho, na sequência de deliberação do Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., de
13-02-2015, nos termos a seguir propostos:
Composição da comissão consultiva:
Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.:
Coordenadora: Dr.ª Zelinda Isabel Jorge Cardoso
Dr.ª Maria Teresa Frangão Rézio

27 de fevereiro de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da
ARS do Centro, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
208483336
Aviso n.º 3132/2015

27 de fevereiro de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da
ARS do Centro, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
208483393
Aviso n.º 3133/2015
Para os devidos efeitos, torna-se público que o procedimento concursal comum de seleção conducente ao recrutamento de assistentes
da área hospitalar de Neurologia da carreira médica hospitalar para
ocupação de quatro postos de trabalho para o Centro Hospitalar da Cova
da Beira, EPE — 1 posto, Unidade Local de Saúde de Castelo Branco,
EPE — 1 posto e Unidade Local de Saúde da Guarda, EPE — 2 postos, aberto por aviso n.º 187/2015, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 5, de 8 de janeiro de 2015, ficou deserto por inexistência
de candidaturas.
27 de fevereiro de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da
ARS do Centro, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
208480882
Aviso n.º 3134/2015
Após homologação por deliberação de 26 de fevereiro de 2015
do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do
Centro, I. P., torna-se pública a lista de classificação final dos candidatos ao procedimento concursal simplificado para preenchimento de
um posto de trabalho na categoria de Assistente de Cirurgia Cardiotorácica da Carreira Especial Médica, aberto pelo Aviso n.º 9534/2014,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 160, de 21 de agosto
de 2014:
1.º Ricardo Miguel Santos Ferreira: 18,8 valores
2.º Wyacheslau Bihum: 14,7 valores
27 de fevereiro de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da
ARSC, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
208480866
Deliberação (extrato) n.º 377/2015
Por deliberação de 30 de outubro de 2014 do Conselho Diretivo da
Administração Regional de Saúde do Centro, I. P. e precedendo concurso, foi à Drª Maria Odete Ferreira Mendes, autorizada a transição
para a categoria de assistente graduada sénior de Saúde Pública, com
a remuneração de 4.956,75€, a qual corresponde à 1.ª posição remuneratória desta categoria e com horário de trabalho de 35 horas, com

