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Regulamento de Execução (UE) n.º 668/2014 da Comissão, de 13
de junho de 2014, que estabelece regras de aplicação do Regulamento
(UE) n.º 1151/2012, do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo
aos regimes de qualidade dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios.
208778558

3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo Decreto-Lei a
nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho
que produz efeitos a partir de 1 de julho de 2015.
4 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.

Instituto de Financiamento da Agricultura
e Pescas, I. P.

ANEXO

Aviso n.º 7646/2015
Nos termos do previsto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril,
torna-se público que se encontra afixada, no placard do Departamento
de Administração e Gestão de Recursos do IFAP, IP estando ainda
disponível em www.ifap.pt, a lista unitária de ordenação final, após
homologação, referente ao procedimento concursal publicado através
do Aviso n.º 13982/2014, de 15 de dezembro.

3 de julho de 2015. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Ferreira Teixeira.

(Nota curricular)
João Paulo Ferreira Frias, detentor de relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado na categoria de assistente operacional,
desde 19/06/2002, pertencente ao mapa de pessoal da Secretaria Geral
do Ministério da Saúde, a exercer funções na Secretaria-Geral do Ministério da Saúde e em gabinete ministerial desde 1 de março de 2010
até 31 de janeiro de 2012.
208770635

6 de julho de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo, Luís Miguel
Gaudêncio Simões do Souto Barreiros.
208772985

Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.

Aviso n.º 7647/2015

Para os devidos efeitos, torna-se público que o procedimento simplificado de seleção a nível regional conducente ao recrutamento de assistente da área hospitalar de Oftalmologia da carreira médica hospitalar
para ocupação de um posto de trabalho para a Unidade Local de Saúde
de Castelo Branco, EPE, aberto por aviso n.º 1572-B/2015, ref.ª B12,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 28, de 10 de fevereiro
de 2015, ficou deserto por inexistência de candidatos.

Nos termos do previsto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril,
torna-se público que se encontra afixada, no placard do Departamento
de Administração e Gestão de Recursos do IFAP, IP estando ainda
disponível em www.ifap.pt, a lista unitária de ordenação final, após
homologação, referente ao procedimento concursal publicado através
do Aviso n.º 13980/2014, de 15 de dezembro.
6 de julho de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo, Luís Miguel
Gaudêncio Simões do Souto Barreiros.
208772839
Aviso n.º 7648/2015
Nos termos do previsto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril,
torna-se público que se encontra afixada, no placard do Departamento
de Administração e Gestão de Recursos do IFAP, IP estando ainda
disponível em www.ifap.pt, a lista de ordenação final, após homologação, referente ao procedimento concursal publicado através do Aviso
n.º 13981/2014, de 15 de dezembro.
6 de julho de 2015. – O Presidente do Conselho Diretivo, Luís Miguel
Gaudêncio Simões do Souto Barreiros.
208772903
Aviso n.º 7649/2015
Nos termos do previsto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril,
torna-se público que se encontra afixada, no placard do Departamento
de Administração e Gestão de Recursos do IFAP, IP estando ainda
disponível em www.ifap.pt, a lista de ordenação final, após homologação, referente ao procedimento concursal publicado através do Aviso
n.º 4671/2014, de 7 de abril.
6 de julho de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo, Luís Miguel
Gaudêncio Simões do Souto Barreiros.
208772766

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Gabinete do Secretário de Estado da Saúde

Aviso n.º 7650/2015

2 de julho de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da ARS
do Centro, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
208771315
Aviso n.º 7651/2015
Após homologação por deliberação de 2 de julho 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 seis postos de trabalho na categoria
de Assistente de Pediatria Médica da Carreira Especial Médica, aberto
pelo Aviso n.º 1572-B/2015, Ref.ª B17, publicado no Diário da República, parte C, 2.ª série, n.º 28, de 10 de fevereiro de 2015:
1.º Cláudia Maria Loureiro Gomes: 18,3 valores
2.º Filipa Daniela Faria de Almeida Rodrigues: 18,2 valores a)
3.º Joana Cristiano de Sousa Miguéis: 18,2 valores a)
4.º Filipa Carlota Pereira Fernandes Marques Bispo: 17,9 valores
5.º Luís Miguel Sequeira Ventura da Cruz Martins: 17,8 valores a)
6.º Sónia Regina Tavares da Silva: 17,8 valores a)
7.º Fátima Cristina de Jesus Ribeiro: 17,7 valores
8.º Sara Margarida Lopes Ferreira: 17,3 valores
Candidatos excluídos:
António Alexandre Morais Fernandes b)
Marta Filipa Ferreira Santalha b)
Marta Raquel Nóbrega do Nascimento b)
a) Critério de desempate: melhor nota de internato
b) Faltou à entrevista
2 de julho de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da ARS
Centro, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
208771283

Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, I. P.
Aviso (extrato) n.º 7652/2015

Despacho n.º 7644/2015
os

1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos n. 1, 2, 3 do
artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro,
designo para exercer as funções de motorista do meu gabinete João
Paulo Ferreira Frias, assistente operacional, da Secretaria-Geral do
Ministério da Saúde.
2 — Os encargos com a remuneração do designado são assegurados
pela Secretaria-Geral do Ministério da Saúde e pelo orçamento do meu
gabinete, nos termos do n.º 14 do artigo 13.º do mesmo Decreto-Lei.

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 públicas
por tempo indeterminado, com efeitos a partir de 4 de março de 2015,
com a trabalhadora Helena Isabel de Deus Pereira, 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

