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Nome do profissional

Avaliação final
período experimental

Susana Aurélia Soares Almeida . . . . . . . . . . . . . . .
Tânia Alexandra Barbosa Coutinho . . . . . . . . . . . .

15
16

22/01/2016. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
209305997

Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, I. P.
Despacho (extrato) n.º 1949/2016
Para os devidos e legais efeitos e conhecimento dos interessados,
publica-se a lista unitária de ordenação final, homologada por despacho
do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo, IP, de vinte e nove de dezembro de 2015, do
procedimento concursal comum para recrutamento de trabalhadores
médicos da área hospitalar de Cirurgia Geral, com vista à celebração
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
ou de contrato de trabalho sem termo ao abrigo do Código do Trabalho, consoante se trate de, respetivamente, estabelecimentos do setor
público administrativo ou entidades públicas de natureza empresarial,
aberto através do Aviso (extrato) n.º 14293/2014, publicado no Diário
da República 2.ª série, n.º 246, de 22 de dezembro — Referência D,
retificado pela Declaração de Retificação n.º 140/2015, publicada no
Diário da República 2.ª série, n.º 35 de 19 de fevereiro.
Lista Unitária de Ordenação Final

Centro Hospitalar do Oeste
Aviso (extrato) n.º 1481/2016
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 21 de janeiro de 2016, do procedimento concursal comum conducente ao recrutamento de pessoal médico
para a categoria de Assistente Graduado Sénior, da área hospitalar de Gastrenterologia, da carreira especial médica, aberto pelo aviso n.º 12806/2015,
publicado no D.R., 2.ª série, n.º 215, de 03 de novembro.
Candidato único:
Dr. António Marques Gonçalves Curado — 18,5 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.
26 de janeiro de 2016. — O Presidente do Conselho de Administração,
Dr. Carlos Manuel Ferreira de Sá.
209306944
Aviso (extrato) n.º 1482/2016
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 21 de janeiro de 2016, do procedimento concursal comum conducente ao recrutamento de pessoal médico
para a categoria de Assistente Graduado Sénior, da área hospitalar de
Ortopedia, da carreira especial médica, aberto pelo aviso n.º 12807/2015,
publicado no D.R., 2.ª série, n.º 215, de 03 de novembro.
Candidata única:
Dr.ª Maria Margarida Mendes de Carvalho — 16,125 valores.

1.º Pedro Sérgio Aleman Gageiro Carvalho — 16,00 valores
2.º Mário António Castanheira Neves — 15,50 valores
3.º Francesco Della Nave — 10,45 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.

Candidato excluído

26 de janeiro de 2016. — O Presidente do Conselho de Administração,
Dr. Carlos Manuel Ferreira de Sá.
209306888

José Manuel Lima de Carvalho — a)
a) Excluído por não cumprir o requisito previsto no n.º 2 do artigo 25.º
da Portaria n.º 207/2011, de 24 de maio.
Da homologação da lista unitária 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.
29/12/2015. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT, I. P.,
Dr. Nuno Ribeiro de Matos Venade.
209303071

Aviso (extrato) n.º 1483/2016
Nos termos do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho,
torna-se público que a Assistente Operacional Maria Manuela Jesus
Francisco dos Santos, denunciou o seu contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 01 de janeiro
de 2016.
26 de janeiro de 2016. — O Presidente do Conselho de Administração,
Dr. Carlos Manuel Ferreira de Sá.
209306571

Despacho (extrato) n.º 1950/2016
Para os devidos e legais efeitos e conhecimento dos interessados, publica -se a lista unitária de ordenação final, homologada
por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da Administração
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., de 29 de dezembro de 2015, do procedimento concursal comum conducente
ao recrutamento de pessoal médico para a categoria de assistente
graduado sénior, da carreira especial médica de Medicina Geral e
Familiar, com vista à celebração de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, aberto através do Aviso (extrato)
n.º 6292/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 110,
de 8 de junho — Referência A.
Lista Unitária de Ordenação Final
1.ª Ana Maria dos Santos Rodrigues de Mendonça Costa — 12,95 valores
2.ª Ana Maria Augusto Ribeiro — 12,39 valores
Da homologação da lista unitária 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.
29/12/2015. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT, I. P.,
Dr. Nuno Ribeiro de Matos Venade.
209303014

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa
Deliberação (extrato) n.º 129/2016
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar
Psiquiátrico de Lisboa, de 05-11-2015:
Mário José Melo Matos David, Assistente Graduado de Psiquiatria,
em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, do mapa de pessoal do Centro Hospitalar Psiquiátrico de
Lisboa — autorizado o exercício de acumulação de funções privadas,
17 horas semanais, em clínica privada.
27 de janeiro de 2016. — A Presidente do Conselho de Administração,
Isabel Paixão.
209307713

Direção-Geral de Proteção Social aos Trabalhadores
em Funções Públicas
Despacho n.º 1951/2016
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 4.º
da Lei 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, por meu despacho de 6 de janeiro de 2016, se procedeu à consolidação definitiva

