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carreira médica hospitalar para ocupação de um posto de trabalho para o
Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE, aberto por aviso n.º 7990/2015,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 140, de 21 de julho de
2015, ficou deserto por falta de candidatos.
18 de setembro de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da
ARS do Centro, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
208967369
Aviso n.º 11087/2015
Por deliberação do Conselho Diretivo de 20/07/2015 e nos termos
dos artigos 48.º, 49.º e 50.º do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho,
torna-se público que Cristina Isabel de Lima Cardoso concluiu com
sucesso o período experimental, na sequência da celebração de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para desempenho de funções na carreira técnica superior, posição remuneratória 2.ª,
nível remuneratório 15.º, em lugar do mapa de pessoal da Administração
Regional de Saúde do Centro, I. P., Serviços Centrais, reportando-se o
seu início a 28-07-2014.
18 de setembro de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da
ARS Centro, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
208967555
Aviso n.º 11088/2015
Por deliberação do Conselho Diretivo de 02/07/2015 e nos termos
dos artigos 48.º, 49.º e 50.º do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho,
torna-se público que Luís Manuel Santos Correia concluiu com sucesso
o período experimental, na sequência da celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para desempenho
de funções na carreira técnica superior, posição remuneratória 2.ª, nível
remuneratório 15.º, em lugar do mapa de pessoal da Administração
Regional de Saúde do Centro, I. P., Serviços Centrais, reportando-se o
seu início a 04-08-2014.
18 de setembro de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da
ARS Centro, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
208967652

208971101

Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P.
Aviso n.º 11089/2015

Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.
Aviso n.º 11086/2015
Para os devidos efeitos, torna-se público que o procedimento simplificado de seleção a nível regional conducente ao recrutamento de um
assistente da área hospitalar de Medicina Física e de Reabilitação da
Local

Nome

Nos termos do disposto na alínea b), do n.º 1 e n.º 2, do artigo 4.º, da
Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, torna-se público que por deliberação do
Conselho Diretivo, da ARS Alentejo, I. P., de 17/09/2015, e na sequência
do procedimento concursal aberto pelo aviso n.º 5772-A/2014, publicado
no Diário da República, n.º 101, 2.ª série, de 26 de maio de 2015, foi
autorizada a celebração de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, no âmbito da carreira especial médica, para
ocupação dos seguintes postos de trabalho, do mapa de pessoal do ACES
do Alentejo Central, nos termos que se seguem:
Carreira

Categoria

ACES AC/UCSP PORTEL Ana Sofia Silva Malveiro Enes Ferreira. . . . . . Especial médica . . . . Assistente . . . . .
ACES AC/USF REMO . . . Rui Miguel Matos Fonseca. . . . . . . . . . . . . . . . Especial médica . . . . Assistente . . . . .

Posição
remuneratória

Produção
de efeitos

45
45

17/09/2015
17/09/2015

22 de setembro de 2015. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula Alexandra Ângelo Ribeiro Marques.
Aviso n.º 11090/2015
Nos termos do disposto na alínea b), do n.º 1 e n.º 2, do artigo 4.º, da
Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, torna-se público que por deliberação do
Conselho Diretivo, da ARS Alentejo, I. P., de 21/07/2015, e na sequência
do procedimento concursal aberto pelo aviso n.º 2505-A/2015, publicado
Local

ACES AC/UCSP de Estremoz . . . . .
ACES AC/UCSP de Estremoz . . . . .

208970202

no Diário da República, n.º 46, 2.ª série, de 06 de março de 2015, foi
autorizada a celebração de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, no âmbito da carreira especial médica, para
ocupação dos seguintes postos de trabalho, do mapa de pessoal do ACES
do Alentejo Central, nos termos que se seguem:

Nome

Carreira

Categoria

Posição
remuneratória

Produção
de efeitos

Susana Gomez López. . . . . . . . .
Ana Paula Lima de Queiroz. . . .

Especial médica . . .
Especial médica . . .

Assistente . . . . . . . .
Assistente . . . . . . . .

45
45

01-07-2015
01-07-2015

22 de setembro de 2015. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula Alexandra Ângelo Ribeiro Marques.
208970057

