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 SAÚDE

Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.

Aviso n.º 6120/2019
Torna -se público que, por despacho do Secretário de Estado Adjunto e 

da Saúde, de 30 de janeiro de 2019, no uso de competência delegada, foi 
nomeada, nos termos e ao abrigo do artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 101/80, 
de 8 de maio, a Comissão de Avaliação dos administradores hospitalares, 
que tem a seguinte composição:

a) Dr. Delfim Pereira Neto Rodrigues;
b) Dr. João Manuel Alves da Silveira Ribeiro;
c) Dra. Maria Joaquina Rodrigues Sobral de Matos.

A Comissão de Avaliação dos administradores hospitalares tem um 
mandato de um ano, não renovável, contado a partir de 31 de janeiro de 
2019, e funciona nas instalações da Administração Central do Sistema 
de Saúde, I. P., sita no Parque de Saúde de Lisboa, Edifício 16, Avenida 
do Brasil n.º 53, 1700 -063 Lisboa, que prestará o apoio logístico e 
administrativo necessário.

25 de março de 2019. — A Presidente do Conselho Diretivo da Ad-
ministração Central do Sistema de Saúde, I. P., Márcia Raquel Inácio 
Roque.

312174651 

 Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.

Aviso n.º 6121/2019

Celebração de contratos de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado para preenchimento de dois postos de 
trabalho — Programa de Regularização Extraordinária dos 
Vínculos Precários.
Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas (LGTFP), aprovada em anexo 
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, em resultado 
do reconhecimento da situação de exercício de funções correspondentes 
a necessidades permanentes do Agrupamento de Centros de Saúde do 
Pinhal Litoral, que se encontrava formalizada através de vínculo jurídico 
inadequado, e na sequência dos resultados obtidos no procedimento 
concursal para preenchimento de dois postos de trabalho na carreira de 
assistente operacional, aberto no âmbito do Programa de Regularização 
Extraordinária dos Vínculos Precários (PREVPAP), foram celebrados 
contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com 
início a 01 de março 2019, na carreira e categoria de assistente opera-
cional, com a remuneração correspondente à 1.ª posição remuneratória 
da carreira e ao nível 2 da tabela remuneratória única, no montante de 
600,00 €, com os candidatos:

Anabela Ferreira de Carvalho
Mabilda Nunes da Graça
18 de fevereiro de 2019. — A Presidente do Conselho Diretivo da 

ARSC, I. P., Rosa Maria dos Reis Marques Furtado de Oliveira.
312159918 

 Aviso n.º 6122/2019

Celebração de contratos de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado para preenchimento de cinco postos de traba-
lho — Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos 
Precários.
Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas (LGTFP), aprovada em anexo 
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, em resultado 
do reconhecimento da situação de exercício de funções corresponden-
tes a necessidades permanentes do Agrupamento de Centros de Saúde 
do Pinhal Interior Norte, que se encontrava formalizada através de 
vínculo jurídico inadequado, e na sequência dos resultados obtidos no 
procedimento concursal para preenchimento de cinco postos de tra-
balho na carreira de assistente técnico, aberto no âmbito do Programa 
de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários (PREVPAP), 
foram celebrados contratos de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, com início a 1 de fevereiro 2019, na carreira e categoria 
de assistente técnico, com a remuneração correspondente à 1.ª posição 

remuneratória da carreira e ao nível 5 da tabela remuneratória única, no 
montante de 683,13€, com as candidatas:

Cristina Maria Coelho Lima
Flávia Margarida Duarte Alegre
Lisete Fernanda Caetano Saraiva
Sandra Margarida Simões Marques
Sandra Marina Henriques Napoleão
18 de fevereiro de 2019. — A Presidente do Conselho Diretivo da 

ARSC, I. P., Rosa Maria dos Reis Marques Furtado de Oliveira.
312163035 

 Aviso n.º 6123/2019
Por deliberações do Conselho Diretivo respetivamente de 21 e 28 de 

fevereiro de 2019 e nos termos dos artigos 48.º, 49.º e 50.º da LTFP, 
aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugados com 
a cláusula 20.ª do ACT n.º 2/2009, torna -se público que André Jorge 
Capelo Vasconcelos da Cunha, Ana Marlene Antunes Barros, Eduarda 
Silva Rocha, Manuel António da Silva Oliveira, Ana Isabel Coelho 
Rodrigues, Diogo Maximiano Barros Figueiredo Ramos e Susana Teresa 
Pereira da Silva concluíram com sucesso o período experimental, na 
sequência da celebração de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, para o desempenho de funções de Assistente 
da carreira especial médica — área de Medicina Geral e Familiar, po-
sição remuneratória 1.ª, nível remuneratório 45.º, em lugar do mapa de 
pessoal da Administração Regional de Saúde do Centro, I. P., ACES 
Pinhal Interior Norte e ACES Dão Lafões, reportando -se o seu início a 
1 de setembro de 2018.

6 de março de 2019. — A Presidente do Conselho Diretivo da 
ARSC, I. P., Rosa Maria dos Reis Marques Furtado de Oliveira.

312162039 

 Aviso n.º 6124/2019

Celebração de contratos de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado para preenchimento de cinco postos de traba-
lho — Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos 
Precários.
Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas (LGTFP), aprovada em anexo 
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, em resultado 
do reconhecimento da situação de exercício de funções correspondentes 
a necessidades permanentes do Agrupamento de Centros de Saúde do 
Dão Lafões, que se encontrava formalizada através de vínculo jurídico 
inadequado, e na sequência dos resultados obtidos no procedimento 
concursal para preenchimento de cinco postos de trabalho na carreira de 
assistente operacional, aberto no âmbito do Programa de Regularização 
Extraordinária dos Vínculos Precários (PREVPAP), foram celebrados 
contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com 
início a 01 de março 2019, na carreira e categoria de assistente opera-
cional, com a remuneração correspondente à 1.ª posição remuneratória 
da carreira e ao nível 5 da tabela remuneratória única, no montante de 
635,07 €, com os candidatos:

Lúcia Maria dos Santos Matias.
Maria Celeste Duarte dos Santos.
Maria Nazaré Rodrigues Pereira Faustino.
Ricardo Jorge Ribeiro Lopes.
Rui Pedro Neto de Figueiredo.
13 de março de 2019. — A Presidente do Conselho Diretivo da 

ARSC, I. P., Rosa Maria dos Reis Marques Furtado de Oliveira.
312160087 

 Aviso n.º 6125/2019
Por deliberação do Conselho Diretivo de 14 de março de 2019 e 

nos termos dos artigos 45.º e seguintes da LTFP, aprovada em anexo 
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e do artigo 19.º, do Decreto -Lei 
n.º 248/2009, de 22 de setembro, torna -se público que concluiu com 
sucesso o período experimental, na sequência da celebração de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para desem-
penho de funções de enfermeira, da carreira especial de Enfermagem, 
posição remuneratória 1.ª e índice 15 da categoria, em lugar do mapa 
de pessoal da Administração Regional de Saúde do Centro, I. P., ACES 
Pinhal Litoral, Ana Carolina Paço Ribeiro Saraiva, reportando -se o seu 
início a 1 de setembro de 2018.

15 de março de 2019. — A Presidente do Conselho Diretivo da 
ARS Centro, I. P., Rosa Maria dos Reis Marques Furtado de Oliveira.

312163302 


