10540

Diário da República, 2.ª série — N.º 83 — 29 de abril de 2015

Aviso n.º 4618/2015
Após homologação por deliberação de 9 de abril 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 Maxilo-Facial da Carreira Especial Médica, aberto pelo Aviso n.º 1572-B/2015, Ref.ª B3, publicado
no Diário da República, parte C, 2.ª série, n.º 28, de 10 de fevereiro
de 2015:
1.º David Sanz Lopez: 17,24 valores
13 de abril de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da
ARSC, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
208570832

a seguir elencada, foi celebrado um contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, com efeitos a partir do dia 1 de abril
de 2015, ficando a mesma integrada na categoria de técnica de 2.ª classe
da carreira técnica de diagnóstico e terapêutica, profissão de análises
clínicas e saúde pública:
Número
de Identificação
Fiscal

21861349

Nome

Nível
Remuneratório

Sónia Maria Magalhães da Silva entre 13 e 14 1.145,33€

9 de abril de 2015. — A Diretora de Gestão de Recursos Humanos,
Paula Caires da Luz.
208570313

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

Contrato (extrato) n.º 317/2015

Despacho (extrato) n.º 4347/2015

Contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado

Por despacho de S. Ex.ª o Secretário de Estado da Administração
Pública de 27/01/2015, foi autorizada a consolidação da cedência de
interesse público, nos termos do artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas, anexo da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, de
Anabela Santos Faria, Enfermeira pertencente ao mapa de pessoal do
Centro Hospitalar Médio Tejo, E. P. E., para integrar o mapa de pessoal
da ARSLVT, I. P./ACES Médio Tejo.
19 de março de 2015. — A Vogal do Conselho Diretivo da
ARSLVT, I. P., Dr.ª Célia Maria Ferreira Tavares Cravo.
208570679

Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P.
Aviso n.º 4619/2015
Nos termos do disposto no artigo 46.º, da Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, e após homologação da ata do júri constituído para o efeito,
torna-se público a conclusão, com sucesso, do período experimental
do trabalhador Ricardo Filipe Duque Pita na carreira/categoria técnica
superior, tendo obtido a classificação final de 16,00 valores.

Nos termos e para os efeitos da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, entre o Instituto
Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P., representado pelo Presidente do Conselho Diretivo, Dr. Fernando de Almeida e as trabalhadoras
a seguir elencadas, foi celebrado um contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, com efeitos a partir do dia 1 de
março de 2015, ficando as mesmas integradas na categoria de técnica
de 2.ª classe da carreira técnica de diagnóstico e terapêutica, profissão
de anatomia patológica, citológica e tanatológica:
Número
de Identificação
Fiscal

Aviso n.º 4620/2015
Nos termos do artigo 241.º e seguintes da Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, por Despacho n.º 931/2015-SEAP, de S.E. o Secretário
de Estado da Administração Pública foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade geral, na figura de cedência de interesse público,
na categoria, das técnicas de diagnóstico e terapêutica, profissão de
análises clínicas e de saúde pública, a seguir mencionadas, do mapa de
pessoal do Hospital de Magalhães Lemos, EPE, para o mapa de pessoal
deste Instituto.
Ivone de Sousa Pinto Alves Carvalho
Sónia Alexandra Moreira de Castro Ramos
Ana Maria Melo Ribeiro da Silva
Isabel Maria Reis da Silva Bastos Moura

Nome

208863036 Mónica Isabel Duarte Viegas
221246401 Rita Alexandra Palmela Certã

Nível
Remuneração
Remuneratório
Base

entre 11
e 12
entre 11
e 12

1.020,06€
1.020,06€

9 de abril de 2015. — A Diretora de Gestão de Recursos Humanos,
Paula Caires da Luz.
208570379

13 de abril de 2015. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula Alexandra Ângelo Ribeiro Marques.
208572225

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P.

Remuneração
Base

Contrato (extrato) n.º 318/2015
Contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado
Nos termos e para os efeitos da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, entre o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP, representado pelo Presidente
do Conselho Diretivo, Dr. Fernando de Almeida e o trabalhador a seguir
elencado, foi celebrado um contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, com efeitos a partir do dia 15 de janeiro de
2015, ficando o mesmo integrado na categoria de técnica de 2.ª classe
da carreira técnica de diagnóstico e terapêutica, profissão de anatomia
patológica, citológica e tanatológica:
Número
de Identificação
Fiscal

214284824

Nome

Pedro Gonçalo Alves da Costa
Rodrigues.

Nível
Remuneração
Remuneratório
Base

Entre 11
e 12

1.020,06 €

13 de abril de 2015. — A Diretora de Gestão de Recursos Humanos,
Paula Caires da Luz.
208570621

9 de abril de 2015. — O Diretora de Gestão de Recursos Humanos,
Paula Caires da Luz.
208570338

Contrato (extrato) n.º 316/2015

Contrato (extrato) n.º 319/2015

Contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado
Nos termos e para os efeitos da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, entre o Instituto
Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP, representado pelo Presidente do Conselho Diretivo, Dr. Fernando de Almeida e a trabalhadora

Contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado
Nos termos e para os efeitos da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, entre o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP, representado pelo Presidente
do Conselho Diretivo, Dr. Fernando de Almeida e a trabalhadora a seguir
elencada, foi celebrado um contrato de trabalho em funções públicas

