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Considerando o parecer favorável da Entidade Regional do Norte da 
Reserva Agrícola Nacional à utilização de 558,05 m2 de solo agrícola 
para a construção da nova acessibilidade;

Considerando o parecer favorável da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional — Norte, condicionado ao cumprimento 
das seguintes condicionantes:

a) A zona de instalação do estaleiro deverá ser localizada fora da REN;
b) Recolha imediata de óleos, combustíveis ou outros líquidos prove-

nientes de derramamentos acidentais, procedendo ao seu armazenamento 
temporário em recipientes estanques para o posterior transporte para 
tratamento em local licenciado para esse efeito;

c) Não efectuar a descarga, em meio terrestre ou aquático, de qualquer 
tipo de efluente líquido, incluindo as águas de lavagem de betoneiras e 
maquinaria utilizadas na obra;

d) Assegurar que as operações de manutenção dos equipamentos se 
realizarão em locais próprios (estaleiro), com pavimento impermeabi-
lizado, munidos com um sistema de recolha de efluentes para posterior 
encaminhamento para destino final autorizado;

e) Assegurar uma correcta gestão dos resíduos produzidos durante a 
obra, dando cumprimento ao estabelecido no Decreto -Lei n.º 46/2008, 
de 12 de Março, e na Portaria n.º 417/2088, de 11 de Junho, no que 
concerne à gestão de resíduos de construção e demolição, bem assim 
como promover a devida gestão de todas as demais fileiras de resíduos, 
dando cumprimento ao estabelecido no Decreto -Lei n.º 178/2006, de 5 
de Setembro, e demais legislação em vigor;

f) Cumprir o disposto no Decreto -Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril, que 
estabelece que o regime da prevenção e controlo de emissões de poluentes 
para a atmosfera, fixando os princípios objectivos e instrumentos apro-
priados à garantia do recurso natural ar, bem como as medidas, procedi-
mentos e obrigações dos operadores, com vista a evitar ou reduzir a níveis 
aceitáveis da poluição atmosférica originada pela construção da obra;

g) Impedir a queima de resíduos ou entulhos a céu aberto;
h) Armazenar o solo vegetal, para posterior utilização;
i) Confinar a área de intervenção ao mínimo necessário para a exe-

cução da obra;
j) Efectuar movimentos de maquinaria sempre nos mesmos locais, de 

forma a evitar a destruição do coberto vegetal existente e a compactação 
excessiva do terreno;

k) Assegurar que sejam implementadas todas as medidas necessárias à mi-
nimização do impacte visual e ambiental inerentes à execução dos trabalhos;

l) Garantir, no final da obra, a limpeza e requalificação das áreas 
intervencionadas, em especial a requalificação das margens da linha 
de água em causa, nomeadamente da sua galeria ripícola através da 
reposição de espécies da flora autóctone na faixa de 10 m, a montante 
e a jusante do local proposto para instalar a passagem hidráulica, dando 
cumprimento ao estudo de recuperação paisagística;

m) Assegurar que seja dado cumprimento ao estabelecido no Regula-
mento Geral do Ruído (Decreto -Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro).

Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 21.º do 
Decreto -Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, e no uso das competências 
delegadas pela Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Orde-
namento do Território no Secretário de Estado do Ambiente e do Ordena-
mento do Território, através do despacho n.º 12412/2011, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 181, de 20 de Setembro de 2011, é reco-
nhecido o relevante interesse público da construção da nova acessibilidade 
no lugar de Aldeia de Baixo, freguesia de Fornelos, concelho de Barcelos, 
que se sujeita ao cumprimento dos condicionamentos acima referidos.

3 de Outubro de 2011. — O Secretário de Estado do Ambiente e do 
Ordenamento do Território, Pedro Afonso de Paulo.

205269904 

 Administração da Região Hidrográfica do Algarve, I. P.

Declaração de rectificação n.º 1610/2011
Para os devidos efeitos se torna pública a presente rectificação refe-

rente ao despacho n.º 14125/2011, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 201, de 19 de Outubro de 2011. Assim, onde se lê:

«[...] a licenciada Maria da Conceição Catarina de Jesus Gago, 
possui a experiência profissional e reconhecidas aptidões técnicas para 
exercer o cargo de Chefe da Divisão de Informação e Comunicação 
da Administração da Região Hidrográfica do Algarve, I. P.»

deve ler -se:
«[...] a licenciada Maria da Conceição Catarina de Jesus Gago 

possui a experiência profissional e reconhecidas aptidões técnicas 
para exercer o cargo de chefe da Divisão de Monitorização da Ad-
ministração da Região Hidrográfica do Algarve, I. P.»

e onde se lê:
«[...] nomeio a licenciada Anabela Cabrita das Dores, para exercer 

em regime de substituição, o cargo de Chefe da Divisão de Informa-
ção e Comunicação da Administração da Região Hidrográfica do 
Algarve, I. P.» 

deve ler -se:
«[...] nomeio a licenciada Maria da Conceição Catarina de Jesus 

Gago para exercer, em regime de substituição, o cargo de chefe da 
Divisão de Monitorização da Administração da Região Hidrográfica 
do Algarve, I. P.»

20 de Outubro de 2011. — A Presidente, Valentina Coelho Calixto.
205266315 

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Norte

Aviso n.º 21341/2011
Nos termos do disposto no n.º 1, do art.º. 5.º da Portaria n.º 1474/2007, 

de 16 de Novembro, é constituída a Comissão de Acompanhamento da 
Revisão do Plano Director Municipal de Fafe, que integra um represen-
tante das seguintes entidades e serviços:

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, 
a qual preside;

Autoridade Nacional de Protecção Civil;
Administração da Região Hidrográfica do Norte;
Direcção Regional de Economia do Norte;
Autoridade Florestal Nacional;
Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte;
Turismo de Portugal, I. P.;
Estradas de Portugal, E. P. E. (Direcção de Estradas de Braga);
Direcção Regional de Educação do Norte;
Direcção Regional da Saúde do Norte;
Direcção Regional da Cultura do Norte;
Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, I. P.;
Rede Ferroviária Nacional — REFER, E. P. E.;
Instituto Geográfico Português;
Assembleia Municipal de Fafe;
Câmara Municipal de Fafe;
Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso;
Câmara Municipal de Vieira do Minho;
Câmara Municipal de Felgueiras;
Câmara Municipal de Guimarães;
Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto;
Câmara Municipal de Celorico de Basto.
19 de Outubro de 2011. — O Vice -Presidente da Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional Norte, Paulo Jorge Gomes.
205267993 

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Alentejo

Despacho (extracto) n.º 14607/2011

Procedimento concursal comum para constituição de relação jurí-
dica de emprego público na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, tendo em vista o 
preenchimento de um posto de trabalho, da carreira de assistente 
operacional e categoria de assistente operacional, conforme ca-
racterização do mapa de pessoal da Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional do Alentejo.
Nos termos do n.º 2 do artigo 6.º e do artigo 50.º da Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27 de Fevereiro, e de acordo com o previsto na alínea a) do n.º 3 
do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, alterada 
pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de Abril, torna -se público que 
por despacho da Vice -Presidente da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR Alentejo), de 14 de 
Outubro de 2011, proferido por competência que lhe foi delegada nos 
termos do Despacho n.º 12451/2010, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 148, de 2 de Agosto de 2010, se encontra aberto 
procedimento concursal comum de recrutamento, para constituição 
de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, 
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, para 
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preenchimento de um posto de trabalho da carreira de assistente 
operacional e categoria de assistente operacional, do Mapa de Pessoal 
de 2011 da CCDR Alentejo.

Não foi efectuada consulta prévia à ECCRC, nos termos do n.º 1 do 
artigo 4.º da referida Portaria, uma vez que não tendo sido ainda publi-
citado qualquer procedimento concursal para constituição de reserva de 
recrutamento, e até à sua publicitação, fica temporariamente dispensada 
a obrigatoriedade da referida consulta.

O presente procedimento rege -se pelo disposto na Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pelas Leis n.os 64 -A/2008, 
de 31 de Dezembro, 3 -B/2010, de 28 de Abril, 34/2010, de 2 de Setem-
bro e 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, e pelo Decreto Regulamentar 
n.º 14/2008, de 31 de Julho, pela Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro 
e pela Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, alterada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de Abril.

1 — Local de trabalho: As funções serão exercidas na sede da CCDR 
Alentejo, sita na Avenida Engenheiro Arantes e Oliveira, n.º 193, em 
Évora.

2 — Caracterização do posto de trabalho: Desempenho de funções 
na Direcção de Serviços de Comunicação e Gestão Administrativa e 
Financeira/Divisão de Gestão de Recursos Humanos e Apoio Geral, 
com as seguintes funções:

Telefonista.

3 — Posicionamento remuneratório: Atendendo ao disposto pelo 
n.º 1 do artigo 24.º da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro (Lei 
do Orçamento de Estado para 2011), é vedada a prática de quaisquer 
actos que consubstanciem valorizações remuneratórias, pelo que não 
poderá, em sede de negociação, ser proposto remuneração superior 
à auferida.

4 — Requisitos de admissão, de acordo com o artigo 8.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro:

a) Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Cons-
tituição, convenção internacional ou lei especial;

b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não estar inibido(a) do exercício de funções públicas ou não estar 

interdito(a) para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Ter robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício 

das funções;
e) Cumprir as leis de vacinação obrigatória.

5 — Âmbito de recrutamento e modalidade de relação jurídica de 
emprego a constituir:

5.1 — Só podem ser admitidos ao presente procedimento concursal 
trabalhadores que possuam relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado, previamente estabelecida, de acordo com o 
n.º 4 do artigo 6.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, titulada 
por contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeter-
minado;

5.2 — A relação jurídica de emprego público a constituir na sequência 
do presente procedimento concursal é o contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado

6 — Habilitações Exigidas: Os(as) candidatos(as) deverão ser titulares 
da escolaridade obrigatória nos termos previstos pela alínea a) do n.º 1 
do artigo 44.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro

7 — Condições Preferenciais: Experiência profissional comprovada 
na área indicada no ponto 2 do presente aviso.

8 — Para efeitos do presente procedimento concursal de recru-
tamento não podem ser admitido(a)s candidato(a)s que, cumula-
tivamente, se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da 
categoria e, não se encontrando em mobilidade, ocupem posto de 
trabalho previsto no Mapa de Pessoal de 2011 da CCDR Alentejo, 
idêntico ao posto de trabalho para cuja ocupação se publicita o 
presente procedimento

9 — Formalização da Candidatura:
9.1 — A apresentação da candidatura deverá ser formalizada em 

suporte papel, mediante o preenchimento obrigatório do formulário 
de candidatura ao procedimento concursal a que se refere o n.º 1 
do artigo 51.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, alterada 
pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de Abril, publicado através do 
Despacho n.º 11321/2009, de S. Ex.ª o Ministro de Estado e das 
Finanças, no Diário da República n.º 89, 2.ª série, de 8 de Maio, 
e disponibilizado para esse efeito no site da CCDR Alentejo, em 
www.ccdr -a.gov.pt.

9.2 — O formulário de candidatura, após devidamente preenchido e 
assinado, bem como todos os anexos, poderão ser entregues pessoalmente 
na sede da CCDR Alentejo, sita na Avenida Engenheiro Arantes e Oli-
veira, n.º 193, 7004 -514 Évora, ou remetidos por correio registado com 
aviso de recepção, para a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Alentejo, com a mesma morada,

Não serão aceites candidaturas enviadas por correio electrónico.
9.3 — O formulário de candidatura deve ser acompanhado dos se-

guintes documentos, sob pena de não admissão:
a) Curriculum vitae, datado e assinado, contendo, para além dos ele-

mentos considerados necessários, as habilitações literárias, as funções e 
actividades que exerceu e exerce, detalhadas e com indicação de datas e 
duração, a formação profissional detida, com indicação das temáticas, 
entidades promotoras, datas e duração;

b) Fotocópia do comprovativo das habilitações literárias;
c) Fotocópia dos documentos comprovativos da formação profissional 

detida, sob pena da sua não valoração;
d) Fotocópia do Bilhete de Identidade ou do Cartão de Cidadão;
e) Declaração emitida pelo serviço onde o(a) candidato(a) exerce 

funções ou a que pertence, devidamente actualizada, da qual conste 
a modalidade de relação jurídica de emprego público que detém, a 
categoria, a posição e nível remuneratório detidos e a antiguidade na 
categoria, na carreira e na função pública, bem como as menções quan-
titativas e qualitativas das avaliações de desempenho referente aos anos 
de 2008, 2009 e 2010.

f) Declaração do conteúdo funcional emitida pelo serviço ou 
organismo onde o(a) candidato(a) exerce funções ou a que per-
tence, devidamente actualizada, da qual conste as actividades 
que se encontra a exercer, inerentes ao posto de trabalho que 
ocupa, em conformidade com o estabelecido no Mapa de Pessoal 
aprovado.

g) Documentos comprovativos de factos referidos no Curriculum, 
respeitantes à experiência profissional/declaração(ões) comprovativa(s) 
da experiência profissional), sob pena de os factos não comprovados 
ou deficientemente comprovados não serem tidos em consideração na 
avaliação curricular.

h) Documento em que o(a) candidato(a) declare, sob compromisso de 
honra, que reúne todos os requisitos exigidos no ponto 4.

9.4 — Pode ser exigida aos(às) candidato(a)s a apresentação de do-
cumentos comprovativos dos elementos indicados no respectivo curri-
culum profissional. A não apresentação desses comprovativos ou dos 
documentos exigidos no ponto anterior determina a não admissão do(a) 
candidato(a) ao procedimento.

10 — Prazo de Candidatura: 10 (dez) dias úteis a contar da data de 
publicitação do presente aviso no Diário da República.

11 — Métodos de Selecção: Método de selecção obrigatório — Ava-
liação curricular; Método de selecção facultativo ou complementar: 
Entrevista Profissional de Selecção, conforme disposto nos artigos 6.º 
e 7.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, alterada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de Abril.

11.1 — A Avaliação Curricular (AC) visa analisar a qualificação dos 
candidatos, designadamente a habilitação académica ou profissional, 
percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da forma-
ção profissional realizada, tipo de funções exercidas e a avaliação de 
desempenho obtida, e é expressa numa escala de 0 a 20 valores, com 
valoração até às centésimas.

11.2 — A Entrevista Profissional de Selecção (EPS) visa avaliar, 
de forma objectiva e sistemática, a experiência profissional e aspectos 
comportamentais evidenciados durante a interacção estabelecida entre 
o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com as 
qualificações, competências e motivações profissionais, capacidade de 
comunicação e de relacionamento interpessoal e é avaliada segundo os 
níveis de classificação “Elevado”, “Bom”, “Suficiente”, “Reduzido” e 
“Insuficiente”, aos quais correspondem, respectivamente as classifica-
ções de 20, 16,12, 8 e 4 valores.

11.3 — A ponderação para a valoração final da avaliação curricular 
(AC) é de 70 %, de acordo com os números 3 e 4 do artigo 6.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de Abril.

11.4 — A ponderação para a valoração final da entrevista profissional 
de selecção (EPS) é de 30 %, de acordo com o n.º 2 do artigo 7.º da Porta-
ria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de Abril.

11.5 — A Classificação Final (CF) expressa de 0 a 20 valores, resultará 
da seguinte fórmula:

CF = (70 % × AC) + (30 % × EPS)

11.6 — Cada um dos métodos de selecção, bem como cada uma 
das fases que o comportem é eliminatório pela ordem enunciada na 
lei, quanto aos obrigatórios, e pela ordem constante da publicita-
ção, quanto aos facultativos, de acordo com o n.º 12 do artigo 18.
º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, alterada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de Abril.
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11.7 — São excluídos os candidatos que não compareçam a qualquer 
um dos métodos de selecção, não lhes sendo aplicado o método de 
avaliação seguinte.

11.8 — São excluídos os candidatos que tenham obtido uma valoração 
inferior a 9,5 valores num dos métodos ou fases de selecção, não lhes 
sendo aplicado o método ou fase seguinte, de acordo com o n.º 13 do 
artigo 18.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, alterada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de Abril.

11.9 — Em caso de igualdade de valoração, serão adoptados os cri-
térios de ordenação preferencial estabelecidos no artigo 35.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de Abril.

12 — Composição do Júri:
Presidente: Licenciado José Fidalgo Rosa Gaspar, Chefe de Divisão 

do Serviço Sub -regional de Portalegre
1.º Vogal Efectivo: Licenciado Rui Manuel Mourato Pires Mendes, 

Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Humanos e Apoio Geral, que 
substituirá o Presidente nas suas faltas e impedimentos

2.º Vogal efectivo: Maria José Franco Rodrigues Morais, Coorde-
nadora Técnica

1.º Vogal Suplente: Rosália Maria Carrilho Meira Cara d’Anjo, 
Coordenadora Técnica

2.º Vogal Suplente: Licenciada Maria José Vieira Cardoso dos Santos 
Ferrão, Técnica Superior

13 — A acta do Júri, onde constam os parâmetros de avaliação e 
respectiva ponderação de cada um dos métodos de selecção a utilizar, a 
grelha classificativa e o sistema de valoração final do método, é facultada 
aos candidatos sempre que solicitada.

14 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de selec-
ção será efectuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada nas 
instalações da CCDR Alentejo e disponibilizada no seu site, de acordo 
com o n.º 1 do artigo 33.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, 
alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de Abril.

15 — A publicitação da lista unitária de ordenação final, após homo-
logação, será efectuada na 2.ª série do Diário da República, afixada nas 
instalações da CCDR Alentejo e disponibilizada no seu site, de acordo 
com o n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, 
alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de Abril.

16 — Os candidatos admitidos serão convocados através de notifica-
ção do dia, hora e local para a realização dos métodos de selecção, nos 
termos previstos no artigo 32.º e por uma das formas previstas no n.º 3 
do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, alterada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de Abril.

17 — A exclusão e notificação dos candidatos, de acordo com o previsto 
no n.º 1 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, alterada 
pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de Abril, serão efectuadas por uma das 
formas previstas no n.º 3 do mesmo artigo, para a realização da audiência 
dos interessados, nos termos do Código do Procedimento Administrativo.

18 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da lei.

19 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 
6 de Abril, o presente aviso será publicitado na Bolsa de Emprego Público 
(www.bep.gov.pt) no primeiro dia útil seguinte à presente publicação, na 
página electrónica da CCDR Alentejo a partir da data da presente publi-
cação, sendo ainda publicado extracto do anúncio em jornal de expansão 
nacional no prazo máximo de três dias úteis contados da mesma data.

19 de Outubro de 2011. — A Vice -Presidente, Paula Nobre de Deus.
205266745 

 Inspecção-Geral do Ambiente
e do Ordenamento do Território

Aviso n.º 21342/2011
Para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 12.º e 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, conjugado com os artigos 73.º da Lei 
n.º 59/2008, de 11 de Setembro torna -se público que, após celebração, 
em 13/5/2011, de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo 
indeterminado, entre esta Inspecção -Geral e Inacilda de Castro Aguiar 
Abreu, na categoria de assistente técnico da carreira de assistente técnico, 
1.ª posição remuneratória, nível 5 da tabela remuneratória única, foi reali-
zado e concluído com sucesso o respectivo período experimental, conforme 
despacho de homologação do Senhor Inspector -Geral de 14/10/2011.

19/10/2011. — A Directora de Serviços, Ana Maria Veríssimo.
205264777 

 Instituto Geográfico Português

Aviso n.º 21343/2011
Foi renovado, em 4 de Outubro de 2011, em nome de Aero-Topo-

gráfica L.da/“ARTOP”, com sede social no concelho do Porto, na Rua 
de Santa Catarina, n.º 706-2.º, 4000-440 Porto e escritórios na Avenida 
Marconi, n.º 14 A, 1000-205 Lisboa, o Alvará para o exercício de ac-
tividades no domínio do Cadastro Predial N.º 03/96 CD, emitido em 
3 de Junho de 1996. O presente Alvará passará a ser válido até 18 de 
Outubro de 2016. 

4 de Outubro de 2011. — O Director-Geral, Carlos Manuel Mourato 
Nunes, tenente-general.

305206731 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale 
do Tejo, I. P.

Contrato (extracto) n.º 1038/2011

Contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado

Nos termos e para os efeitos do artigo 37.º n.º 1 alínea b) e n.º 2 da 
Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, torna -se público que aos vinte 
e seis dias do mês de Setembro de dois mil e onze, em Lisboa, entre 
a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., 
representada por Rui Gentil de Portugal e Vasconcelos Fernandes, na 
qualidade de Presidente do Conselho Directivo da Administração Re-
gional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., e Adriana Lopera Orta, 
contribuinte fiscal n.º 238352307, foi celebrado um Contrato de Trabalho 
em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, com efeitos a partir de 
24 de Janeiro de 2011, ficando esta trabalhadora integrada na carreira e 
categoria de enfermeira, com a remuneração de € 1020,06 (mil, cento e 
quarenta e cinco euros e trinta e três cêntimos), correspondente à posição 
remuneratória inferior a 15.ª da respectiva categoria.

11 de Outubro de 2011. — O Presidente do Conselho Directivo da 
ARSLVT, I. P., Dr. Rui Portugal.
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 Centro Hospitalar do Oeste Norte

Aviso (extracto) n.º 21344/2011
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 37.º 

da Lei n.º 12 -A/2008 de 27 de Fevereiro, conjugado com o n.º 3 do 
artigo 17.º da Lei n.º 59/2008 de 11 de Setembro, torna -se público que, 
na sequência de procedimento concursal comum com vista à ocupação 
de 60 postos de trabalho no mapa de pessoal do Centro Hospitalar do 
Oeste Norte, na carreira e categoria de Assistente Operacional, aberto 
pelo Aviso n.º 561/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 5, de 08 de Janeiro de 2010, foi celebrado contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado com Gina Maria dos Santos 
Machado, para a categoria e carreira de Assistente Operacional, ficando 
posicionada entre a 2.ª e 3.ª posição remuneratória, nível remuneratório 
entre 2 e 3, com produção de efeitos a 11 de Outubro de 2011.

20 de Outubro de 2011. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Dr. Carlos Manuel Ferreira de Sá.

205265521 

 Deliberação (extracto) n.º 2037/2011
Por deliberação do Conselho de Administração deste Centro Hospitalar 

de 12 de Outubro de 2011:
Nêlidê Maria Maurício Marques Ferreira — Assistente Técnica do 

Mapa de Pessoal deste Centro Hospitalar — (Hospital de Alcobaça), 
autorizada a licença sem remuneração, ao abrigo do n.º 1 artigo 234.º 
da Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, pelo período de 10 anos, com 
início a 01 de Novembro de 2011.

(Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)
20 de Outubro de 2011. — o Presidente do Conselho de Administra-

ção, Carlos Manuel Ferreira de Sá.
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