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Diário da República, 2.ª série — N.º 214 — 2 de novembro de 2015
Despacho (extrato) n.º 12272/2015

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei 35/2014 de 20 de junho, torna-se público que, ao abrigo do disposto
no artigo 99.º do Anexo daquela lei, autorizei a consolidação definitiva
da mobilidade interna na carreira de assistente técnico, na 2.ª posição
remuneratória e nível remuneratório 7.º, de Vanda Pinho Henriques de
Sousa, em lugar do mapa de pessoal do Instituto Português do Mar e da
Atmosfera, I. P., tendo para o efeito sido celebrado o respetivo contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos
reportados a 16 de junho de 2015.
25 de setembro de 2015. — O Vogal do Conselho Diretivo, Rui Dias
Fernandes.
209044439

rável do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do
Centro, I. P., autorizo o exercício de funções médicas a tempo inteiro
pelo aposentado Francisco Sousa Batista, nos termos e para os efeitos
do estatuído no Decreto-Lei n.º 89/2010, de 21 de julho, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 53/2015, de 15 de abril, em particular nos artigos 4.º e
5.º e nos n.os 4 e seguintes do artigo 6.º
2 — O presente despacho reporta efeitos a 1 de agosto.
21 de outubro de 2015. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Ferreira Teixeira.
209045435
Despacho n.º 12278/2015

Por Despacho do Presidente do Conselho Diretivo do IPMA, I. P.,
de 17 de junho de 2015, foi autorizado o provimento do assistente de
investigação Ricardo Maria Reynolds de Alpoim, na categoria de investigador auxiliar, nos termos e para os efeitos do n.º 4 do artigo 12.º
de Decreto-Lei n.º 219/92, de 15 de outubro, na redação dada pelo n.º 3
do artigo 62.º de Decreto-Lei n.º 124/99, de 20 de abril.

1 — Considerando a proposta do Diretor-Executivo do Agrupamento
de Centros de Saúde do Grande Porto VIII — Espinho/Gaia e o parecer
favorável do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do
Norte, I. P., autorizo, em regime de tempo parcial, o exercício de funções
médicas pela aposentada Maria José Gonçalves dos Santos, nos termos e
para os efeitos do estatuído no Decreto-Lei n.º 89/2010, de 21 de julho,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 53/2015, de 15 de abril, em particular nos
artigos 4.º e 5.º e nos n.os 4 e seguintes do artigo 6.º
2 — O presente despacho produz efeitos à data da sua assinatura.

25 de setembro de 2015. — O Vogal do Conselho Diretivo, Rui Dias
Fernandes.
209044511

21 de outubro de 2015. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Ferreira Teixeira.
209045581

Despacho n.º 12273/2015

Despacho (extrato) n.º 12274/2015

Despacho n.º 12279/2015

Por despacho do Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I. P., de 1 de outubro de 2015, foi autorizada dispensa de prestação de serviço à investigadora auxiliar Maria
Alexandra Cordeiro de Almeida e Silva, por um período de seis meses,
nos termos e para os efeitos do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 124/99,
de 20 abril, com efeitos a 1 de janeiro de 2016.
19 de outubro de 2015. — O Vogal do Conselho Diretivo, Rui Dias
Fernandes.
209044471

1 — Considerando a proposta do Conselho de Administração do
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E. e o parecer favorável do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do
Centro, I. P., autorizo o exercício de funções médicas a tempo inteiro
pelo aposentado Luís Eugénio Castro Fernandes, nos termos e para os
efeitos do estatuído no Decreto-Lei n.º 89/2010, de 21 de julho, alterado
pelo Decreto-Lei n.º 53/2015, de 15 de abril, em particular nos artigos 4.º
e 5.º e nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 6.º
2 — O presente despacho reporta efeitos a 1 de maio de 2015 e vigora
até 30 de abril de 2016.

Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.

21 de outubro de 2015. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Ferreira Teixeira.
209045662

Despacho n.º 12275/2015
Em cumprimento do disposto na alínea d) n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014 de 20 de junho, torna-se público que a requerimento do
interessado, autorizei, por meu despacho de 15 de agosto de 2015, a
cessação da comissão de serviço do Licenciado Francisco António de
Paiva Morão Alves-Mateus, no cargo de dirigente intermédio de 1.º grau
de diretor do Departamento de Estudos e Apoio à Internacionalização,
com efeitos a partir de 16 de outubro de 2015.

Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.
Aviso n.º 12742/2015

12 de outubro de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo, Frederico Falcão.
209042802

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 Cirurgia Vascular da carreira médica hospitalar para ocupação de um posto de trabalho para o Centro Hospitalar
e Universitário de Coimbra, E. P. E., aberto por aviso n.º 10405/2015,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 179, de 14 de setembro
de 2015, ficou deserto por falta de candidatos.

MINISTÉRIO DA SAÚDE

20 de outubro de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da ARS
do Centro, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
209044163

Gabinete do Secretário de Estado da Saúde
Despacho n.º 12276/2015
1 — Considerando a proposta do Conselho de Administração do
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E. P. E., e o parecer favorável
do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, I. P., autorizo, em regime de tempo parcial, o exercício
de funções médicas pelo aposentado Pedro Vassalo Santos Cabral, nos
termos e para os efeitos do estatuído no Decreto-Lei n.º 89/2010, de 21 de
julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 53/2015, de 15 de abril, em particular,
nos artigos 4.º, 5.º e nos números 4 e seguintes do artigo 6.º
2 — O presente despacho reporta efeitos a 1 de outubro de 2015.
21 de outubro de 2015. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Ferreira Teixeira.
209045387
Despacho n.º 12277/2015
1 — Considerando a proposta do Conselho de Administração da
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E. P. E. e o parecer favo-

Aviso n.º 12743/2015
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 Radiologia da carreira médica hospitalar
para ocupação de um posto de trabalho para o Centro Hospitalar de
Leiria, EPE, aberto por aviso n.º 1572-B/2015, Refª B20, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 28, de 10 de fevereiro de 2015, ficou
deserto por falta de candidatos.
20 de outubro de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da ARS
do Centro, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
209044139
Aviso n.º 12744/2015
Nos termos do disposto no artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, torna-se público que, na sequência do procedimento simplificado de seleção conducente ao recrutamento de pessoal médico para a
categoria de assistente de Saúde Pública, aberto por aviso n.º 1572-B/2015,
Refª B-22, publicado no Diário da República, 2.ª série, parte C, n.º 28, de
10 de fevereiro, para constituição de relação jurídica de emprego público

