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No cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 35.º da
Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro (LOE/2013), relativamente à
proibição de valorizações remuneratórias nas situações de mobilidade
interna, a trabalhadora mantém a remuneração da categoria de origem,
correspondente à 10 posição, nível remuneratório 15 da categoria de
assistente técnico.
11 de março de 2013. — O Diretor Regional, Fernando Severino.
206824901

Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente
e do Ordenamento do Território
Aviso n.º 3959/2013
Para efeitos do disposto nos n.os 6 e 11 do artigo 12.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que, na sequência
da nomeação definitiva na Inspeção-Geral de Agricultura, do Mar, do
Ambiente e do Ordenamento do Território, licenciada da carreira especial
de inspeção, Maria Isabel Maia Barroco Soares de Almeida, concluiu,
conforme despacho de homologação de 21 de dezembro de 2012, o período experimental com sucesso, com a avaliação final de 16,32 valores.
12 de março de 2013. — A Diretora de Serviços da Administração e
Recursos, Maria da Conceição Lourenço Monteiro Gomes.
206824359
Aviso n.º 3960/2013
Para efeitos do disposto nos n.os 6 e 11 do artigo 12.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que, na sequência
da nomeação definitiva na Inspeção-Geral de Agricultura, do Mar, do
Ambiente e do Ordenamento do Território, os licenciados da carreira
especial de inspeção a seguir indicados concluíram, conforme despacho
de homologação de 28 de dezembro de 2012, o período experimental
com sucesso:
António Henrique Figueiredo, com a avaliação final de 19,67 valores
Nuno Manuel Ferreira Gomes, com a avaliação final de 19,57 valores
Eulálio Tomé Canário Patrício, com a avaliação final de 19,47 valores
Joaquim Jesus Ferreira, com a avaliação final de 19,23 valores
João Alberto Coelho Sousa, com a avaliação final de 18,00 valores
José Paulo Monteiro da Encarnação Santos, com a avaliação final
de 17,97 valores
Raul Marquês da Silva Freire Alfaiate, com a avaliação final de
17,80 valores
12/03/2013. — A Diretora de Serviços da Administração e Recursos,
Maria da Conceição Lourenço Monteiro Gomes.
206824456
Aviso n.º 3961/2013
Para efeitos do disposto nos n.os 6 e 11 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro, torna-se público que, na sequência da nomeação definitiva na Inspeção-Geral de Agricultura, do Mar, do Ambiente e do
Ordenamento do Território, os licenciados da carreira especial de inspeção
a seguir indicados concluíram, conforme despacho de homologação de
21 de dezembro de 2012, o período experimental com sucesso:
Hugo Rodrigo Serralheiro Henriques, com a avaliação final de
17,85 valores
Cecília Maria Vaz Taborda, com a avaliação final de 15,87 valores
12/03/2013. — A Diretora de Serviços da Administração e Recursos,
Maria da Conceição Lourenço Monteiro Gomes.
206824318
Aviso n.º 3962/2013

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Gabinete do Secretário de Estado da Saúde
Despacho n.º 4084/2013
1. Considerando a proposta do Diretor Executivo do Agrupamento de
Centros de Saúde do Baixo Mondego e o parecer favorável do Conselho
Diretivo da Administração Regional de Saúde do Centro, I.P., autorizo
o exercício das funções médicas em causa pela aposentada Maria de
Fátima Fernandes Gonçalves, nos termos e para os efeitos do estatuído
no Decreto-Lei n.º 89/2010, de 21 de julho, em particular, nos artigos
4.º, 5º e nos números 4 e seguintes do artigo 6.º.
2. O presente despacho produz efeitos a 1 de março de 2013.
11 de março de 2013. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Ferreira Teixeira.
206821434

Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.
Declaração de retificação n.º 348/2013
Por ter sido publicado com inexatidão o aviso n.º 3332/2013, inserto
no Diário da República, 2.ª série, n.º 47, de 7 de março de 2013, retifica-se que onde se lê «Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 6.º e no
artigo 50.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que,
por deliberação do conselho diretivo de 14 fevereiro de 2013, proferida
ao abrigo de competência própria» deve ler-se «Nos termos do disposto
no n.º 6 do artigo 6.º e no artigo 50.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de
fevereiro, torna-se público que, por deliberação do Conselho Diretivo
de 28 fevereiro de 2013, proferida ao abrigo de competência própria».
12 de março de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, José
Manuel Azenha Tereso.
206826651

Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, I. P.
Aviso (extrato) n.º 3963/2013
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 37.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que, na sequência de procedimento concursal aberto por aviso publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 95, de 17 de maio de 2011, com retificação
publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 100, de 24 de maio de
2011, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, com efeitos a partir de 17 de setembro de 2012, com a
trabalhadora Helena Cristina Anastácio Pereira, para o preenchimento de
um posto de trabalho da categoria de enfermeiro, da carreira especial de
enfermagem, do mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES Oeste Sul II, com a remuneração
definida nos termos do artigo 7.º, do Decreto-Lei n.º 122/2010, de 11 de
novembro, correspondente a 1.201,48€.
Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex-vi n.º 2
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a
seguinte composição:
Presidente: Maria Benedita de Jesus Santos, Enfermeira Chefe, do
ACES Oeste Sul II
Vogais efetivos: Maria Júlia Maia da Silva Vaz Taborda, Enfermeira
Especialista, do ACES Oeste Sul II, que substituirá o presidente nas suas
faltas ou impedimentos, e Maria Odília Baltazar, Enfermeira Chefe, do
ACES Oeste Sul;
Vogais suplentes: Carla Maria Bernardo Pereira Sousa Silva Enfermeira Chefe, do ACES Oeste Sul e Carla Teresa Munhoz Pinheiro,
Enfermeira Chefe, do ACES Oeste Sul II;

Para efeitos do disposto nos n.os 6 e 11 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro, torna-se público que, na sequência da nomeação definitiva na Inspeção-Geral de Agricultura, do Mar, do Ambiente e do
Ordenamento do Território, os licenciados da carreira especial de inspeção
a seguir indicados concluíram, conforme despacho de homologação de
28 de dezembro de 2012, o período experimental com sucesso:

O período experimental inicia-se com a celebração do contrato e
tem a duração de 90 dias, correspondente à duração determinada pelo
disposto no n.º 1, do artigo 19.º, do Decreto-Lei n.º 248/2009, de 22
de setembro.
28 de fevereiro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da
ARSLVT, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
206825517

Sofia Alexandra Castanheira Carvalho Nunes Barata, com a avaliação
final de 19,93 valores
Roberto Reynolds Valadares, com a avaliação final de 19,53 valores

Aviso (extrato) n.º 3964/2013

12-3-2013. — A Diretora de Serviços da Administração e Recursos,
Maria da Conceição Lourenço Monteiro Gomes.
206824423

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 37.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que, na sequência de procedimento concursal aberto por aviso publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 95, de 17 de maio de 2011, com retificação

