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 Direção-Geral de Energia e Geologia
Aviso n.º 11790/2012

Faz -se público que o Advogado Nuno Cunha Ferreira por certidão de 7 
de março de 2011, autenticou o contrato de cessão de posição contratual 
de 23 de julho de 2010, pelo qual a MINERÁLIA — Minas, Geotecnia 
e Construções, L.da cedeu à MINAPORT — Minas de Portugal, L.da, 
a posição contratual derivada do contrato de prospeção e pesquisa de 
depósitos minerais de cobre, chumbo, zinco ouro e prata, numa área 
“Mirandela (Freixeda)”, o qual foi celebrado em 10 de dezembro de 2007 
entre o cedente e o Estado (extrato publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 7 de 12 de janeiro de 2009).

7 de maio de 2012. — O Subdiretor-Geral, Carlos A. A. Caxaria.
306081994 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Gabinete do Ministro
Despacho n.º 11833/2012

1 — Nos termos e ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 e no n.º 4 
do artigo 16.º do Decreto -Lei n.º 188/2003, de 20 de agosto, designo para 
o conselho consultivo do Hospital de José Luciano de Castro, Anadia, 
as seguintes personalidades:

a) Dr. João José Nogueira de Almeida, que preside;
b) Dr. Pedro Manuel Simões de Carvalho;
c) Dr.ª Ema da Conceição e Almeida.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua pu-
blicação.

30 de julho de 2012. — O Ministro da Saúde, Paulo José de Ribeiro 
Moita de Macedo.
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 Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Aviso n.º 11791/2012

Procedimento concursal comum para recrutamento de trabalhadores 
com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, 
para o preenchimento de 151 postos de trabalho da carreira e categoria 
de Assistente Técnico do mapa de pessoal da Administração Regional 
de Saúde do Norte, I. P., aberto por aviso n.º 21762/2010, publicado na 
2.ª série do D.R, n.º 210, de 28 de outubro.

Nos termos do disposto no artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro, notificam -se os candidatos admitidos ao procedimento 
concursal comum, publicado pelo Aviso n.º 21762/2010, inserto no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 210, de 28 de outubro, de que o 
projeto de lista de ordenação final se encontra afixado nas instalações 
deste Instituto, sitas à Rua Nova de S. Crispim, n.º 380/4, Porto, bem 
como disponibilizado no portal desta Administração Regional de Saúde 
do Norte, I. P. (www.arsnorte.min -saude.pt).

Mais se notifica que, em sede de audiência dos interessados, dispõem 
os mesmos de 10 dias úteis, a contar da data de publicação do presente 
aviso para, querendo, dizer por escrito o que se lhes oferecer sobre 
o referido projeto, devendo apresentar as suas alegações através do 
formulário tipo, publicado pelo Despacho (extracto) n.º 11321/2009, 
publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 89, de 8 de maio, e 
disponibilizado igualmente no sítio acima referido, podendo ser remetido 
ao júri do referido concurso, por correio registado, para a Administração 
Regional de Saúde do Norte, I. P., Rua Nova de S. Crispim, n.º 380/4, 
4049 -002 Porto, até ao termo do prazo indicado, findo o qual não serão 
as mesmas consideradas.

De informar, ainda, que o processo de concurso encontra -se dispo-
nível para consulta, durante o prazo referenciado, nas instalações da 
ARS Norte, I. P. (Departamento de Recursos Humanos), no endereço 
acima indicado, no seguinte horário: à terça e quinta -feira, de entre as 
14h00 e 17h00.

27/08/2012. — O Vice -Presidente do Conselho Diretivo, Dr. Rui 
Afonso Móia Pereira Cernadas.

206354867 

 Deliberação (extrato) n.º 1218/2012
Por deliberação de 7 de agosto de 2012 do Conselho Diretivo desta 

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., foi autorizado proceder-
-se à celebração do contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, com o candidato Pedro Luís Cunha Gonçalves, apro-

vado no procedimento concursal para ingresso na carreira técnica de 
diagnóstico e terapêutica, a que se reporta o aviso n.º 16 508/2010, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 161, de 19 de agosto, 
em resultado da desistência da candidata Marisa Felgueiras Borlido, 
visando o exercício de funções correspondentes à categoria de Técnico 
de 2.ª classe da profissão de fisioterapia da carreira técnica de diagnós-
tico e terapêutica, nos termos da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro e 
das disposições da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, conjugado ainda 
com a alínea g) do artigo 5.º e do artigo 14.º do Decreto -Lei n.º 564/99, 
de 21 de dezembro, para o escalão 1, índice 114, a que corresponde a 
remuneração mensal de 1.020,06 €, (mil e vinte euros e seis cêntimos), 
no âmbito do mapa de pessoal desta Administração Regional de Saúde 
do Norte, I. P./ ACES Ave I — Terras de Basto.

2012/08/24. — O Vice -Presidente do Conselho Diretivo, Dr. Rui 
Afonso Móia Pereira Cernadas.
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 Administração Regional de Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo, I. P.

Aviso (extrato) n.º 11792/2012
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, na sequência de 
procedimento concursal aberto por aviso publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 152, de 6 de agosto de 2010, aviso n.º 15661/2010, foi 
celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeter-
minado, com efeitos a partir de 1 de julho de 2012, com os trabalhadores 
Elsa Maria Cardoso Fernandes Figueira, Maria Alda Nunes Antunes, 
António Manuel Costa Castanheira, para o preenchimento de três postos 
de trabalho — Referência a) da carreira/categoria de Assistente Operacio-
nal, do mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo, I. P./ACES de Almada, com a remuneração correspon-
dente à 1.ª posição remuneratória, nível 1 da tabela única remunerató-
ria, da carreira de assistente operacional, o correspondente a 485,00€.

Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex -vi n.º 2 
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a 
seguinte composição:

Presidente: Luís Ferreira Marquês, Médico, Diretor Executivo
Vogais efetivos: Maria Lisete Silva Dias Xavier, Técnico Superior, 

Técnico superior, e Maria Manuela Correia Gomes, Assistente Técnico, 
Assistente Técnico

Vogais suplentes: Simplicia Antonieta Fernandes Morais, Assistente 
Técnico, Assistente Técnico, Olga Maria da Silva Rua Oliveira, Assis-
tente Técnico, Coordenador Técnico.

O período experimental inicia -se com a celebração do contrato e 
tem a duração de 90 dias, correspondente à duração determinada pelo 
disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 76.º da Lei n.º 59/2008, de 11 
de setembro.

17 de julho de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo da ARS de 
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Luís Manuel Paiva Gomes Cunha Ribeiro.

205325737 

 Agrupamento de Centros de Saúde do Médio 
Tejo I — Serra d'Aire

Aviso (extrato) n.º 11793/2012
Por despacho do Vice -Presidente do Conselho Diretivo da Adminis-

tração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., de 07/08/2012, 
foi autorizada a consolidação da mobilidade interna, nos termos do 
artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, a Sónia Celeste 
Cepeda Pereira Bouça, enfermeira, do mapa de pessoal do ACES Lezí-
ria I — Ribatejo, para o ACES Médio Tejo I — Serra d’Aire.

29 de agosto de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo da 
ARSLVT, I. P., Dr. Luís Manuel Paiva Gomes Cunha Ribeiro.

206352144 

 Centro Hospitalar de Torres Vedras

Aviso n.º 11794/2012
Para os devidos e legais efeitos e conhecimento dos interessados, 

publica-se a lista de ordenação final, homologada por deliberação do 




