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da minuta do contrato e de outorga do mesmo, prevista nos artigos 36.º,
38.º, 40.º, 67.º, 73.º 98.º e 106.º do CCP, bem como, exercer os poderes
de direção e fiscalização da execução do contrato;
b) Autorizar os Pedidos de Autorização de Pagamentos (PAP) por
conta dos orçamentos executados pela Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM);
c) Determinar a reposição de dinheiros públicos que devam reentrar
nos cofres do Estado, por compensação, por dedução ou por guia, nos termos do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de julho, na sua atual redação;
d) Garantir a elaboração e atualização do diagnóstico de necessidades
de formação da DGRM, com base neste, a elaboração do respetivo plano
de formação, individual ou em grupo, bem como efetuar a avaliação
dos efeitos da formação ministrada ao nível da eficácia do serviço e do
impacte do investimento efetuado;
e) Praticar todos os atos relativos à aposentação do pessoal, salvo no
caso de aposentação compulsiva, e, em geral, todos os atos respeitantes
ao regime de segurança social, incluindo os referentes a acidentes em
serviço;
f) Qualificar como acidente em serviço os sofridos pelo pessoal e
autorizar o processamento das respetivas despesas;
g) Autorizar o processamento de despesas cujas faturas, por motivo
justificado, deem entrada nos serviços para além do prazo regulamentar;
h) Assinar a correspondência ou o expediente necessário à gestão da
Direção de Serviços de Administração Geral.
2 — O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua assinatura, considerando -se ratificados, nos termos do n.º 1 do artigo 137.º
do Código do Procedimento Administrativo, todos os atos, praticados
pelo Diretor de Serviços de Administração Geral, desde a data da sua
designação, que se incluam no âmbito da presente subdelegação de
competências.
9 de janeiro de 2015. — O Subdiretor-Geral, Carlos Miguel Arrais.
208358361

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
Aviso n.º 794/2015
Por deliberação do Conselho Diretivo de 8 de janeiro de 2015, foi
autorizada a alteração do júri do procedimento concursal com a referência 2014/G10, publicitado pelo aviso n.º 11565/2014, de 17 de outubro,
publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 201, passando o mesmo
a ter a seguinte composição:
Presidente: Dra. Isaura Sofia Pinto Vieira
1.º Vogal Efetivo: Dra. Salomé Oliveira Machuco Estevens
2.º Vogal Efetivo: Dr. José Eduardo Barroso de Almeida Cruz
1.º Vogal Suplente: Dr. Rui Alberto Marques de Vasconcelos e Sá
2.º Vogal Suplente: Dr. Artur Filipe Mendes de Lima
O júri ora nomeado dá continuidade e assume integralmente todas as
diligências do procedimento já efetuadas.
8 de janeiro de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo, Dr. Rui
Santos Ivo.
208361269

Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, I. P.
Aviso (extrato) n.º 795/2015
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 29/03/2012 e nos
termos do disposto no artigo 4.º, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que Patrícia Alexandra Santos Bernardo Oliveira, 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 carreira/categoria de enfermeira, no ACES
Loures Odivelas, sendo que o tempo de duração do período experimental
é contado para efeitos da atual carreira e categoria.
02 de dezembro de 2014. — A Vogal do Conselho Diretivo da A R S
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr.ª Célia Maria Ferreira Tavares Cravo.
208355648

Despacho (extrato) n.º 743/2015
Por despacho da Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP, de 02-12-2014, foi autorizada
a consolidação da mobilidade interna, nos termos do artigo 22.º-A do
Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 11/93 de 15 de janeiro, a Tânia Vanessa Leite Costa Barreira, Assistente da Carreira Médica de Medicina Geral e Familiar, do mapa de
Pessoal da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., ACES
Ave III — Centro de Saúde de Vila Nova de Famalicão, para o ACES
Lisboa Norte.
09 de dezembro de 2014. — A Vogal do Conselho Diretivo da
ARSLVT, I. P., Dr.ª Célia Maria Ferreira Tavares Cravo.
208359285
Despacho (extrato) n.º 744/2015
Por despacho da Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT, I. P. de
2/12/2014:
Maria José Simões Neto Cabrita, enfermeira do mapa de pessoal do
Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P., autorizada a consolidação da mobilidade interna, para o ACES Lisboa Ocidental e Oeiras,
nos termos do artigo 99.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.
9 de dezembro de 2014. — A Vogal do Conselho Diretivo, da
ARSLVT, I. P., Drª Célia Maria Ferreira Tavares Cravo.
208360961

Centro de Medicina de Reabilitação da Região
Centro — Rovisco Pais
Aviso (extrato) n.º 796/2015
Procedimento concursal, para preenchimento de um posto de trabalho na categoria de assistente graduado sénior de medicina
física e de reabilitação, da carreira especial médica, existente
no mapa de pessoal do Centro de Medicina de Reabilitação da
Região Centro-Rovisco Pais.
Para efeito do disposto no n.º 15 do aviso de abertura n.º 6884/2014,
publicado no Diário da República 2.º série n.º 109 de 6 de junho de
2014, do procedimento concursal, para preenchimento de um posto de
trabalho na categoria de assistente graduado sénior de medicina física e
de reabilitação, da carreira especial médica, existente no mapa de pessoal
do Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro-Rovisco Pais,
faz-se público que se encontra afixada no placard do serviço de gestão
de recursos humanos desta instituição, e publicado no site da mesma no
endereço www.roviscopais.min-saude.pt, a lista de candidatos admitidos
e a data e local das provas concursais subsequentes (prova de avaliação
e discussão curricular, e prova de avaliação prática).
13 de janeiro de 2015. — O Presidente do Conselho de Administração,
Dr. Victor Manuel Romão Lourenço.
208361536

INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento
e Produtos de Saúde, I. P.
Aviso n.º 797/2015
Para os devidos efeitos, faz-se público que o Procedimento concursal
para provimento do cargo de Diretor da Unidade de Manutenção no Mercado do Infarmed, cargo de direção intermédia de 2.º grau, do Infarmed,
aberto pelo aviso n.º 10354/2014, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 177, de 15 de setembro de 2014, cessa por inexistência de
candidatos à prossecução do procedimento.
2 de janeiro de 2015. — O Vice-Presidente do Conselho Diretivo,
Hélder Mota Filipe.
208361593
Despacho (extrato) n.º 745/2015
Por despacho do Senhor Presidente do Conselho Diretivo do
INFARMED, I. P., de 11 de novembro de 2014, foi à licenciada Cláudia
Susana da Conceição Robalo de Jesus Belo Ferreira renovada a comissão
de serviço no cargo de Diretora de Recursos Humanos, Financeiros

