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26 — Exclusão e notificação dos candidatos:
De acordo com o preceituado no n.º 1 do artigo 30.º da referida Portaria, os candidatos excluídos serão notificados por uma das formas previstas nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º para a realização
da audiência dos interessados nos termos do Código do Procedimento
Administrativo.
27 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição
da República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade
empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.
28 — O presente aviso será publicitado na Bolsa de Emprego Público
(www.bep.gov.pt), até ao terceiro dia útil seguinte à da presente publicação no Diário da República e na página eletrónica do IPMA, I. P.
7 de maio de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo, Jorge
Miguel Alberto de Miranda.
208628367

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
Contrato (extrato) n.º 361/2015
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 ao primeiro dia do mês
de maio de dois mil e quinze, em Lisboa, entre a Administração Central
do Sistema de Saúde, I. P., ACSS, I. P., representada pelo Presidente
do Conselho Diretivo, Dr. Rui Santos Ivo e Tiago António da Fonseca
Mendes, contribuinte fiscal n.º 241923042, foi celebrado um Contrato
de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, com efeitos
a partir de 1 de maio de 2015, ficando o trabalhador integrado na carreira e categoria de técnico superior, com a remuneração de 1201,48 €
(mil, duzentos e um euros e quarenta e oito cêntimos) correspondente
à 2.ª posição remuneratória da carreira de técnico superior e ao nível
remuneratório 15 da tabela remuneratória única.
4 de maio de 2015. — A Diretora do Departamento de Gestão e
Administração Geral, Manuela Carvalho.
208625742

Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.
Aviso n.º 5592/2015
Após homologação por deliberação de 6 de maio 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
simplificado para preenchimento de um posto de trabalho na categoria de
Assistente de Hematologia Clínica da Carreira Especial Médica, aberto
pelo Aviso n.º 1572-B/2015, Refª B6, publicado no Diário da República,
parte C, 2.ª série, n.º 28, de 10 de fevereiro de 2015:
1.º Maria da Conceição Pinto Constanço — 17,8 valores
6 de maio de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da
ARSC, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
208636053
Aviso n.º 5593/2015
Para os 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 o enfermeiro, da carreira especial de
enfermagem, Manuel António Alves Duarte Cruz cessou, a seu pedido, o
exercício de funções nesta Administração Regional de Saúde do Centro,
I. P., por exoneração, a 14 de abril de 2015.
07 de maio de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da ARS
Centro, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
208636337
Aviso n.º 5594/2015
Para os 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 o enfermeiro, da carreira especial de

enfermagem Miguel Ângelo Olivença dos Santos irá cessar, a seu pedido,
o exercício de funções nesta Administração Regional de Saúde do Centro,
IP, por exoneração, no dia 28 de junho de 2015.
8 de maio de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da ARS
Centro, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
208636491
Deliberação n.º 880/2015
Nos termos do Decreto-Lei n.º 22/2012, de 30 de janeiro, e em conformidade com o disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 44.º e dos artigos
47.º e 48.º do Código do Procedimento Administrativo, o Conselho
Diretivo delibera delegar na Coordenadora do Gabinete de Farmácia
e Medicamento da Administração Regional de Saúde do Centro, IP,
Dr.ª Catarina Maria Vicente de Oliveira Coelho, competências para
a prática dos seguintes atos, no âmbito da atividade desenvolvida na
respetiva unidade:
a) Controlar a assiduidade, pontualidade e o cumprimento do período
normal de trabalho dos trabalhadores afetos ao GFM;
b) Dirigir a instrução dos procedimentos no âmbito do GFM, emitindo os despachos indispensáveis ao seu normal desenvolvimento,
nomeadamente solicitar a outros serviços as informações e pareceres
necessários.
30 de abril de 2015. — O Conselho Diretivo da Administração
Regional de Saúde do Centro, I. P.: Dr. José Manuel Azenha Tereso,
Presidente — Dr. Luís Manuel Militão Mendes Cabral, Vogal —
Dr.ª Maria Augusta Mota Faria da Conceição, Vogal.
208635957
Deliberação (extrato) n.º 881/2015
Por deliberação do Conselho Diretivo da ARS Centro, I. P., de 30 de
abril de 2015:
Autorizada a consolidação da mobilidade na categoria de Hugo Madaíl
Marques e Silva, Técnico de Diagnóstico e Terapêutica — Saúde Ambiental, nível remuneratório entre o 11.º e o 12.º, pertencente ao mapa
de pessoal do Agrupamento de Centros de Saúde da Cova da Beira, no
mapa de pessoal do Agrupamento de Centros de Saúde do Dão Lafões,
desta Administração Regional de Saúde.
7 de maio de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da ARS
Centro, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
208636191
Despacho (extrato) n.º 5413/2015
Por despacho, no uso de competência delegada — ponto 1.13 da
Deliberação n.º 1661/2014, de 29 de agosto — do Diretor-Executivo
do Agrupamento de Centros de Saúde de Dão Lafões, de 16 de abril de
2015, nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 23.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, foi autorizada à Enfermeira Maria Alice
Gomes Cruz, do mapa de pessoal do mesmo Agrupamento, a acumulação de funções, na Unidade de Cuidados Continuados da Santa Casa
da Misericórdia, em Santa Comba Dão.
7 de maio de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da ARS
Centro, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
208636394

Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P.
Aviso n.º 5595/2015
Findo o prazo de recrutamento de pessoal médico, com a especialidade de medicina interna, que concluiu o respetivo internato médico
na 2.ª época de 2014, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 28, de 10 de fevereiro de 2015, aviso
n.º 1572-B/2015, torna-se pública a lista de classificação final, homologada em 05/05/2015, pelo Presidente do Conselho Diretivo, da ARS
Alentejo:
Lista de Classificação Final
1 — Luís Filipe Santos — 17 valores
2 — Yulia Shigaeva — 16,3 valores
3 — Alexey Shigaev — 15,8 valores
4 — Armindo Miguel de Jesus e Sousa de Araújo Ribeiro — a)
5 — Daniela Maria Martins Mendes — a)
6 — Raquel Santos Ervalho — a)
a) Candidato excluído por falta de comparência à entrevista

