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A celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado produz efeitos à data do despacho.
15-10-2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Rui Fiolhais.
311733841
Aviso (extrato) n.º 15557/2018
Por meu despacho de 02 de outubro de 2018, e nos termos do disposto
do n.º 1 e da alínea b) do n.º 3 do artigo 99.º, ambos da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, foi autorizada a consolidação da mobilidade, na mesma
categoria e posição remuneratória, no mapa de pessoal do Instituto da
Segurança Social, I. P., do assistente técnico Vasco Alexandre Bezerra
Gonçalves Rodrigues. A celebração de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado produz efeitos à data do despacho.
15-10-2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Rui Fiolhais.
311734043
Aviso (extrato) n.º 15558/2018
Por despacho de 08 de agosto de 2018, do Vice-presidente do Conselho
Diretivo do Instituto da Segurança Social, I. P., e nos termos do disposto
do n.º 1 e da alínea b) do n.º 3 do artigo 99.º, ambos da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, foi autorizada a consolidação da mobilidade, na mesma
categoria e posição remuneratória, no mapa de pessoal do Instituto da
Segurança Social, I. P., do técnico superior Carlos Manuel de Sousa
Cupertino, tendo sido celebrado contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado.
15-10-2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Rui Fiolhais.
311733922
Aviso (extrato) n.º 15559/2018
Por meu despacho de 11 de setembro de 2018, e nos termos do disposto
do n.º 1 e da alínea b) do n.º 3 do artigo 99.º, ambos da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, foi autorizada a consolidação da mobilidade, na mesma
categoria e posição remuneratória, no mapa de pessoal do Instituto da
Segurança Social, I. P., da técnica superior Sara Lia Salgado Graça Esteves Veiga. A celebração de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado produz efeitos a 15 de setembro de 2018.
16-10-2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Rui Fiolhais.
311752828
Declaração de Retificação n.º 785/2018
Por ter sido publicado com inexatidão o Aviso n.º 11196/2018, no
Diário da República, 2.ª série, n.º 156, de 14 de agosto (Referência
DRH/AT/10/2018), relativo ao procedimento concursal comum para o
preenchimento de 150 postos de trabalho na carreira e categoria de assistente técnico do mapa de pessoal do Instituto da Segurança Social, I. P.,
cumpre proceder à respetiva retificação, nos termos a seguir:
No ponto 12.1.1 — Prova de conhecimentos, onde se lê:
«[...]
Lei n.º 4/2007, de 16 de agosto — Aprova as bases gerais do sistema
de segurança social
[...]»
deve ler-se:
«[...]
Lei n.º 4/2007, de 16 de janeiro — Aprova as bases gerais do sistema de segurança social
[...]»
11-10-2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Rui Fiolhais.
311734602
Declaração de Retificação n.º 786/2018
Por ter sido publicado com inexatidão o Aviso n.º 11200/2018, no
Diário da República, 2.ª série, n.º 156, de 14 de agosto (Referência
DRH/TS/23/2018), relativo ao procedimento concursal para preenchimento de 11 postos de trabalho, na carreira e categoria de técnico
superior do mapa de pessoal deste Instituto, na modalidade de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, cumpre
proceder à respetiva retificação, nos termos a seguir:
No ponto 12.1.1 — Prova de conhecimentos, onde se lê:
«[...]
Decreto-Lei n.º 411/91, de 17 de outubro

[...]
Decreto-Lei n.º 199/99, de 8 de junho
[...]»
deve ler-se:
«[...]
Lei n.º 110/2009, de 16 de setembro
[...]
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho
[...]»
11-10-2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Rui Fiolhais.
311734676

SAÚDE
Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.
Aviso n.º 15560/2018
Após homologação por deliberação de 27 de setembro de 2018 do
Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.,
torna-se pública a lista de classificação final dos candidatos ao procedimento concursal para preenchimento de um posto de trabalho na categoria
de técnico superior de diagnóstico e terapêutica de análises clínicas e de
saúde pública, por recurso à mobilidade, aberto pelo Aviso n.º 7396/2018,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 105, de 1 de junho de 2018:
Lista de classificação final
1.º Tatiana Sofia Mendes Fernandes — 16,9 valores
2.º Joana Patrícia Molato Figueiredo Lopes Monteiro — 16,325 valores
2 de outubro de 2018. — A Presidente do Conselho Diretivo da
ARSC, I. P., Rosa Maria dos Reis Marques Furtado de Oliveira.
311726884
Aviso n.º 15561/2018
Por despacho de 19-06-2018, de S.E. a Secretária de Estado da Saúde foi
autorizada a consolidação da mobilidade na categoria da assistente técnica
Maria do Carmo Branco de Matos Dias, posicionada na 9.ª posição remuneratória da carreira/categoria de assistente técnico, nível remuneratório
14 da Tabela Remuneratória Única, do Instituto da Mobilidade e dos
Transportes, I. P. no mapa de pessoal do Agrupamento de Centros de Saúde
do Pinhal Interior Norte desta ARS, ao abrigo do disposto no artigo 99.º
da LTFP, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.
2 de outubro de 2018. — A Presidente do Conselho Diretivo da ARSC,
I. P., Rosa Maria dos Reis Marques Furtado de Oliveira.
311713048
Aviso n.º 15562/2018
Para os efeitos da alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, torna-se público que a enfermeira, da carreira especial
de enfermagem Isabel Jesus Oliveira cessou, a seu pedido, o exercício
de funções nesta Administração Regional de Saúde do Centro, IP, por
exoneração, no dia 31 de agosto de 2018.
8 de outubro de 2018. — A Presidente do Conselho Diretivo da ARS
Centro, I. P., Rosa Maria dos Reis Marques Furtado de Oliveira.
311722169
Aviso n.º 15563/2018
Para os efeitos da alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, torna-se público que a enfermeira, da carreira especial de enfermagem Teresa Alexandra Malta Graça Marques cessará,
a seu pedido, o exercício de funções nesta Administração Regional de
Saúde do Centro, IP, por exoneração, no dia 15 de outubro de 2018.
8 de outubro de 2018. — A Presidente do Conselho Diretivo da ARS
Centro, I. P., Rosa Maria dos Reis Marques Furtado de Oliveira.
311722233
Aviso n.º 15564/2018
Torna-se público que foi autorizada, por deliberação do Conselho
Diretivo de 10 de setembro de 2018, a cessação do contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, a pedido da trabalhadora,
Filomena Vieira Peralta Oliveira, com a categoria de enfermeira, do
mapa de pessoal do ACES Baixo Vouga, desta Administração Regional
de Saúde do Centro, I. P., com efeitos a 7 de agosto de 2018.
8 de outubro de 2018. — A Presidente do Conselho Diretivo da
ARSC, I. P., Rosa Maria dos Reis Marques Furtado de Oliveira.
311726868

