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Louvor n.º 823/2015
Ao cessar funções como Secretário de Estado do Mar, cumpre-me
louvar a técnica especialista do meu gabinete, Ana Paula Aurora Serrão
Fernandes, dando público testemunho da sua dedicação, do seu elevado
empenho e da sua disponibilidade permanente para, com muito mérito,
competência e profissionalismo, dar resposta às solicitações que lhe
foram formuladas.
Este é o louvor que, em cumprimento de um imperativo de justiça,
se torna público.
28 de outubro de 2015. — O Secretário de Estado do Mar, Manuel
Pinto de Abreu.
209065734
Louvor n.º 824/2015
Ao cessar funções como Secretário de Estado do Mar, cumpre-me
louvar o técnico especialista do meu gabinete, Luís Pedro Neves Barbosa
Vicente, dando público testemunho da sua dedicação, do seu elevado
empenho e da sua disponibilidade permanente para, com muito mérito,
competência e profissionalismo, dar resposta às solicitações que lhe
foram formuladas.
Este é o louvor que, em cumprimento de um imperativo de justiça,
se torna público.
28 de outubro de 2015. — O Secretário de Estado do Mar, Manuel
Pinto de Abreu.
209066033

Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.
Aviso n.º 13018/2015
Após homologação por deliberação de 22 de outubro 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, para
o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE, na categoria de
Assistente de Cardiologia Pediátrica da Carreira Especial Médica, aberto
pelo Aviso n.º 7816/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 136, de 15 de julho de 2015:
1.º Andreia Sofia dos Santos Francisco: 17,9 valores
27 de outubro de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da ARS
Centro, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
209064949
Aviso n.º 13019/2015
Após homologação por deliberação de 22 de outubro 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, para
o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E., na categoria
de Assistente de Medicina Nuclear da Carreira Especial Médica, aberto
pelo Aviso n.º 7849/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 137, de 16 de julho de 2015:
1.º Tiago Manuel Pinto dos Santos Saraiva: 18,4 valores.
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27 de outubro de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da ARS
Centro, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
209065078

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Deliberação (extrato) n.º 2054/2015

Aviso (extrato) n.º 13017/2015

Por deliberação do Conselho Diretivo da ARS Centro, I. P., de 22 de
outubro de 2015:

Por despacho de 14 de julho de 2015 do Vogal do Conselho Diretivo
da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Ponciano Oliveira, e nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 48.º da
LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público
que a assistente operacional Arminda Maria Antunes Soares Pereira,
concluiu com sucesso o período experimental, com a avaliação final de
18,00 valores, na sequência da celebração do contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, com este instituto público,
para o desempenho de funções na categoria de assistente operacional,
da carreira geral de assistente operacional.
13/10/2015. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
209066471
Declaração de retificação n.º 989/2015
Por ter sido detetada uma inexatidão no aviso (extrato) n.º 7767/2015,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 135, de 14 de julho de
2015, concernente à lista de classificação final dos candidatos, da área
profissional de Pneumologia, retifica-se que onde se lê:
«[...] que concluiu o respetivo internato médico na 2.ª época de
2014, com vista à celebração de contrato individual de trabalho, por
tempo indeterminado, ao abrigo do Código do Trabalho, para ocupação
de postos de trabalho na categoria de Assistente, da área hospitalar
de Pneumologia da carreira Médica, [...]»
deve ler-se:
«[...] que concluiu o respetivo internato médico na 2.ª época de
2014, para ocupação de postos de trabalho na categoria de Assistente,
da área hospitalar de Pneumologia, da carreira especial médica e da
carreira médica, mediante a celebração de contrato de trabalho em
funções públicas, por tempo indeterminado, ou de contrato individual de trabalho, por tempo indeterminado, ao abrigo do Código do
Trabalho, consoante se trate de, respetivamente, estabelecimentos
do setor público administrativo ou entidades públicas de natureza
empresarial, [...]»
13/10/2015. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
209066569

Autorizada a consolidação da mobilidade de João Crisóstomo Pereira Borges, Assistente Graduado Sénior de Saúde Pública, escalão 1,
índice 175, do mapa de pessoal do Agrupamento de Centros de Saúde
do Baixo Vouga, no mapa de pessoal do Agrupamento de Centros de
Saúde do Baixo Mondego, desta Administração Regional de Saúde,
nos termos do artigo 99.º, n.º 1, da Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.
27 de outubro de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da ARS
Centro, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
209066163
Despacho (extrato) n.º 12630/2015
Por despacho do Diretor Executivo do Agrupamento de Centros de
Saúde do Pinhal Interior Norte, de 22 de julho de 2015, no uso de competência delegada — ponto 1.13 da Deliberação do conselho diretivo da
ARS Centro, I. P. n.º 1661/2014, de 29 de agosto, nos termos e ao abrigo
do disposto no artigo 23.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, foi autorizada a
acumulação de funções privadas, no Laboratório Silva &Monteiro, S. A.,
em Góis, a Vítor Jesus Marques, Enfermeiro, a exercer funções na
Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Saúde de Góis, do
mapa de pessoal daquele Agrupamento de Centros de Saúde, no período
compreendido entre 1 de abril de 2015 e 31 de março de 2016.
27 de outubro de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da ARS
Centro, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
209066325

Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, I. P.
Despacho (extrato) n.º 12631/2015
Por despacho de 10/09/2015 do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., foi autorizado
o pedido de denúncia do contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, à Técnica de 1.ª classe, área de Higiene Oral
Célia Maria Silva Amaral Gaspar Nunes, do mapa de pessoal da Ad-

