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período experimental da Enfermeira, Vera Cristina de Jesus Silva Brás,
com a classificação final de 17,70 valores.

Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P.

13 de abril de 2015. — O Presidente do Conselho de Administração,
Dr. Carlos Manuel Ferreira de Sá.
208567803

Aviso n.º 4575/2015

Aviso (extrato) n.º 4574/2015
Para os devidos e legais efeitos e conhecimento dos interessados,
publica-se a lista de ordenação final, homologada por deliberação do
Conselho de Administração deste Centro Hospitalar de 08 de abril de
2015, do procedimento concursal comum para a categoria de Assistente,
da área hospitalar de Radiologia, da carreira especial médica, aberto por
aviso n.º 59/2015, publicado no D.R., 2.ª série, n.º 3, de 06 de janeiro
de 2015.

Torna-se público que, por deliberação do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), I. P., de 20 de agosto de
2014 e nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 46.º da Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas, aprovado em anexo à Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, Ricardo Jorge Pinto Garcia, integrado na carreira de
Assistente, na sequência da celebração, com este instituto público, de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
concluiu sem sucesso o respetivo período experimental.
11 de abril de 2015. — A Diretora do Departamento de Gestão de
Recursos Humanos, Teresa Madureira.
208566159

Candidata única:
Dra. Isabel Maria Pinhão Mateus Lorga Serras — 12,9 valores.
Da homologação da lista de ordenação final pode ser interposto recurso
administrativo, no prazo de 10 dias úteis, contados a partir da data da
publicação do presente aviso no Diário da República.
13 de abril de 2015. — O Presidente do Conselho de Administração,
Dr. Carlos Manuel Ferreira de Sá.
208566807
Declaração de retificação n.º 308/2015
Por ter saído com inexatidão no aviso n.º 2402/2015, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 45, de 05 de março de 2015, retifica-se
que onde se lê «Mónica Maria da Silveira Cordeiro Bettencourt» deve
ler-se «Mónica Maria da Silveira Cordeiro Horta Bettencourt».
13 de abril de 2015. — O Presidente do Conselho de Administração,
Dr. Carlos Manuel Ferreira de Sá.
208568305

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P.
Contrato (extrato) n.º 313/2015
Contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado
Nos termos e para os efeitos da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, entre o Instituto
Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP, representado pelo Presidente do Conselho Diretivo, Dr. Fernando de Almeida e a trabalhadora
a seguir elencada, foi celebrado um contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, com efeitos a partir do dia 1 de abril
de 2015, ficando a mesma integrada na categoria de técnica de 2.ª classe
da carreira técnica de diagnóstico e terapêutica, profissão de anatomia
patológica, citológica e tanatológica:

Número de Identificação Fiscal

Nome

Nível Remuneratório

Remuneração Base

169351602

Vanda Cristina Rolo Mendonça Abreu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Entre 11 e 12

1.020,06€

9 de abril de 2015. — A Diretora de Gestão de Recursos Humanos, Paula Caires da Luz.

do seu horário semanal (de 40 horas para 39 horas semanais), ao abrigo
do n.º 15, do artigo 31.º, do Decreto-Lei n.º 73/90, de 6 de março, na
redação dada pelo Decreto-Lei n.º 44/2007, de 23 de fevereiro, com
inicio a 29/03/2015.

Contrato (extrato) n.º 314/2015
Contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado
Nos termos e para os efeitos da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, entre o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP, representado pelo Presidente
do Conselho Diretivo, Dr. Fernando de Almeida e a trabalhadora a seguir
elencada, foi celebrado um contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, com efeitos a partir do dia 1 de abril de 2015,
ficando a mesma integrada na categoria/carreira técnica superior:
Número
de identificação
fiscal

Nome

200941453 Andrea Sofia Rebelo dos Santos

Nível
Remuneração
remuneratório
base

15

208570305

1.201,48€

9 de abril de 2015. — A Diretora de Gestão de Recursos Humanos,
Paula Caires da Luz.
208570549

Instituto Português do Sangue e da Transplantação, I. P.
Despacho (extrato) n.º 4294/2015
Por despacho do Presidente do Conselho Diretivo de 09/01/2015:
Maria da Conceição Valente Malcata Sousa, Assistente Graduada
da carreira médica hospitalar de Imuno-hemoterapia, em regime de
contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, do
mapa de pessoal deste Instituto — autorizada a redução de uma hora

02 de abril de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo, Hélder
Fernando Branco Trindade.
208564839
Despacho (extrato) n.º 4295/2015
Por despacho do Conselho Diretivo de 27/03/2015:
Carla Isabel de Jesus Neto Rodrigues, Técnica de 2.ª Classe de
Análises Clínicas e Saúde Pública, em regime de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, do mapa de pessoal
deste Instituto, afeta ao Setor de Metrologia do Gabinete de Gestão
da Qualidade — autorizada a mobilidade intercarreiras, com efeitos a
15 de janeiro de 2015, para o exercício de funções inerentes à carreira e
categoria de técnico superior, no mesmo setor, pelo período de 18 meses,
nos termos do artigo 92.º e seguintes da LTFP, aprovada em anexo à Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual.
10 de abril de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo, Hélder
Fernando Branco Trindade.
208571164

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
Direção-Geral da Educação
Despacho (extrato) n.º 4296/2015
A Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprovou a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), determina que compete ao empregador

