20603

Diário da República, 2.ª série — N.º 123 — 28 de junho de 2013
de pessoal da CCDRC, procedeu-se, à celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, sujeito a período
experimental de 180 dias, correspondente à duração determinada pela
alínea c) do n.º 1 do artigo 76.º do RCTFP, conjugado com o n.º 2 da
cláusula 6.ª do acordo coletivo de trabalho n.º 1/2009, de 28 de setembro
e regulamento de extensão n.º 1-A/2010, de 2 de março, com o trabalhador, António Miguel Pires Maranha, com efeitos a 17 de setembro
de 2012, auferindo a remuneração base correspondente à 5.ª posição da
categoria e ao nível 27 da tabela remuneratória única.
Por despacho de 16 de junho de 2013, do Senhor Vice-Presidente da
CCDRC e nos termos do n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27 de fevereiro, conjugado com o n.º 2 do artigo 73.º, com o n.º 1 do
artigo 75.º com a alínea c) do n.º 1 do artigo 76.º, todos da lei n.º 59/2008,
de 11 de setembro, em conjugação com o n.º 2 da cláusula 6.ª do acordo
coletivo de trabalho n.º 1/2009, de 24 de setembro e do regulamento
de extensão n.º 1-A/2010, de 1 de março, foi homologada a ata de
apreciação do relatório entregue pelo trabalhador António Miguel Pires
Maranha, que concluiu com sucesso, o período experimental na carreira/categoria de técnico superior, tendo obtido a classificação final
de 16,81 valores.
18 de junho de 2013. — O Vice-Presidente, Luís Filipe Rui Oliveira
Caetano.
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Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional de Lisboa e Vale do Tejo
Aviso n.º 8303/2013
Por despacho de 4 de junho de 2013 do Presidente da Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo,
é constituída a nova Comissão de Acompanhamento da revisão do
Plano Diretor Municipal de Sesimbra, nos termos do disposto no n.º 1
do artigo 5.º da Portaria n.º 1474/2007 de 16 de novembro, presidida
pelo representante da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional de Lisboa e Vale do Tejo, e integrando um representante das
seguintes entidades:
Câmara Municipal de Sesimbra;
Assembleia Municipal de Sesimbra;
Autoridade Portuguesa do Ambiente, I. P.;
Autoridade Nacional de Proteção Civil;
Administração dos Portos de Setúbal e de Sesimbra;
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P;
Câmara Municipal de Almada;
Câmara Municipal do Barreiro;
Câmara Municipal de Palmela;
Câmara Municipal do Seixal;
Câmara Municipal de Setúbal;
Direção-Geral do Património Cultural;
Direção-Geral de Geologia e Energia;
Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo;
Direção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Ministério da Economia
e da Inovação;
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P;
Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P.;
Turismo de Portugal, I. P;
O presente revoga o despacho a que se refere o Aviso n.º 15146/2011
de 22 de julho de 2011, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 146, de 1 de agosto de 2011.

Correia Dias Pereira concluiu com sucesso o período experimental na
sequência da celebração do contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado com a Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., para desempenho de funções na categoria
de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, no ACES de Lisboa
Central, sendo o tempo de duração do período experimental contado
para efeitos da atual carreira e categoria.
24 de maio de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207050397
Aviso (extrato) n.º 8305/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 25/02/2013 e nos
termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei
n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna-se público que — Paula Cristina
Lopes Cavalheiro, concluiu com sucesso o período experimental, na
sequência da celebração do contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado com a Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., para desempenho de funções na categoria de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, no ACES de
Loures — Odivelas, sendo o tempo de duração do período experimental
contado para efeitos da atual carreira e categoria.
24 de maio de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207054852
Aviso (extrato) n.º 8306/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 07/02/2013 e nos
termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei
n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna-se público que — Catarina Inês
Costa Afonso Rodrigues, concluiu com sucesso o período experimental,
na sequência da celebração do contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado com a Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., para desempenho de funções na categoria de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, no ACES de
Loures — Odivelas, sendo o tempo de duração do período experimental
contado para efeitos da atual carreira e categoria.
24 de maio de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da A. R. S.
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207054796
Aviso (extrato) n.º 8307/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 07/02/2013 e nos
termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei
n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna-se público que Sílvia Maria Félix
Bernardino concluiu com sucesso o período experimental, na sequência
da celebração do contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo, I. P., para desempenho de funções na categoria de enfermeiro, da
carreira especial de enfermagem, no ACES de Loures-Odivelas, sendo
o tempo de duração do período experimental contado para efeitos da
atual carreira e categoria.
24 de maio de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da A. R. S.
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
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Aviso (extrato) n.º 8304/2013

Aviso (extrato) n.º 8308/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 18/02/2013 e nos
termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei
n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna-se público que — Vanessa Alexandra Cardoso da Silva, concluiu com sucesso o período experimental,
na sequência da celebração do contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado com a Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., para desempenho de funções na categoria
de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, no ACES da Grande
Lisboa V — Odivelas, sendo o tempo de duração do período experimental contado para efeitos da atual carreira e categoria.
24 de maio de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207054706

Por despacho do vogal do conselho diretivo de 21 de fevereiro de 2013
e nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da
Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna-se público que Maria Amélia

Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 01/03/2013 e nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fe-

17 de junho de 2013. — O Presidente da Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, Eduardo Brito
Henriques.
207048867

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

Aviso (extrato) n.º 8309/2013

