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 Centro Hospitalar do Oeste

Deliberação (extrato) n.º 830/2017
Nos termos do n.º 3 do artigo 281.º do Anexo à Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho, torna -se público que, por deliberação do Conselho de 
Administração de 09 -02 -2017, foi autorizado a passagem à situação de 
licença sem remuneração para acompanhamento do cônjuge, à Técnica 
Superior de Saúde da área de Laboratório, Dr.ª Ana Cristina Santos 
Moreira, com início a 13 de fevereiro de 2017.

23 de agosto de 2017. — A Presidente do Conselho de Administração, 
Professora Doutora Ana Paula de Jesus Harfouche.

310738035 

 Deliberação (extrato) n.º 831/2017
Nos termos do Artigo 280.º e seguintes do Anexo à Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, torna -se público que, por deliberação do Conselho de 
Administração de 10 -07 -2017, foi autorizado a passagem à situação de 
licença sem remuneração, por 330 dias, à Enfermeira Maria Teresa Santos 
Gomes Ferreira Marques, com início a 03 de agosto de 2017.

24 de agosto de 2017. — A Presidente do Conselho de Administração, 
Professora Doutora Ana Paula de Jesus Harfouche.

310739737 

 Inspeção-Geral das Atividades em Saúde

Aviso (extrato) n.º 10748/2017
Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do 

artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprova a Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, torna -se público que, na sequência do 
procedimento concursal comum para o preenchimento de sete postos 
de trabalho, aberto pelo aviso n.º 1957/2017, publicado no Diário da 
República 2.ª série, N.º 37, de 21 de fevereiro, foram celebrados contratos 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, sujeitos a 
período experimental, com os seguintes trabalhadores:

Nuno Miguel Paulino da Silva e Elisabete Alexandra Amador Nunes, 
ambos técnicos de Informática, Grau 1, Nível 1, com efeitos a e 5 de 
junho de 2017 e 1 de agosto de 2017, respetivamente, sendo integra-
dos no escalão 1, entre o índice 332 e o 340, da carreira de técnico de 
informática, constante do mapa II anexo ao Decreto -Lei n.º 97/2001, 
de 26 de março, em conjugação com o mapa I a que se refere o n.º 1 
do artigo 41.º do Decreto -Lei n.º 54/2003, de 28 de março e o mapa I 
a que se refere o n.º 1 do artigo 43.º do Decreto -Lei n.º 57/2004, de 
19 de março, com a remuneração base de 1139,69 € (mil cento e trinta 
e nove euros e sessenta e nove cêntimos);

Elizabet dos Anjos Lopes e Maria Antelo de Noronha Franco Frazão 
Afonso de Abreu, ambas técnicas superiores, da carreira de Técnico 
Superior, com efeitos a 14 de junho de 2017 e 1 de julho de 2017, res-

 PLANEAMENTO E DAS INFRAESTRUTURAS

Gabinete do Secretário de Estado 
do Desenvolvimento e Coesão

Despacho n.º 8150/2017
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 11.º e na alínea a) do 

artigo 16.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, exonero, a seu 
pedido, Nazaré Rosa Maria de Sousa Alves das funções de secretária 
pessoal do meu Gabinete, para as quais foi designada pelo meu Des-
pacho n.º 419/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 6, 
de 11 de janeiro de 2016.

2 — O presente despacho produz efeitos a 31 de agosto de 2017.
3 — Publique -se no Diário da República.
23 de agosto de 2017. — O Secretário de Estado do Desenvolvimento 

e Coesão, Ângelo Nelson Rosário de Souza.
310745893 

 Despacho n.º 8151/2017
1 — Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º, nos 

n.os 1 a 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 
20 de janeiro, designo Rita Cristina Martins Pires, assistente técnica da 
Secretaria -Geral do Ministério das Finanças, para exercer as funções 
de secretária pessoal do meu Gabinete.

2 — Para efeitos do disposto na alínea a) do artigo 12.º do referido 
decreto -lei, a nota curricular da designada é publicada em anexo ao 
presente despacho.

3 — Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto -lei, o 
presente despacho produz efeitos a 1 de setembro de 2017.

4 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado 
decreto -lei, publique -se na 2.ª série do Diário da República e publicite-
-se na página eletrónica do Governo.

23 de agosto de 2017. — O Secretário de Estado do Desenvolvimento 
e Coesão, Ângelo Nelson Rosário de Souza.

ANEXO

Nota curricular
Dados Biográficos
Nome: Rita Cristina Martins Pires
Data e local de nascimento: 12 de setembro de 1976 — Penha 

Garcia — Idanha -a -Nova

Habilitações e atividade académica
Formação: 12.º Ano — área D/Humanísticas — via ensino.
Participou em diversas ações de formação e seminários ministrados 

pelo INA, pelo ex -Instituto de Informática do Ministério das Finanças 
e pela Secretaria -Geral do Ministério das Finanças.

Percurso Profissional
Desde 1 de março de 2016 exerce funções de Apoio Técnico-

-Administrativo no Gabinete do Ministro do Planeamento e das Infraes-
truturas (nomeada pelo Secretário de Estado do Desenvolvimento e da 
Coesão).

petivamente, com a remuneração base fixada nos termos do disposto 
no artigo 144.º da LTFP, sendo o valor de 1201,48 € (mil duzentos 
e um euros e quarenta e oito cêntimos) correspondente à 2.ª posição 
remuneratória da categoria e carreira de técnico superior e ao nível 
remuneratório 15, da tabela remuneratória única;

Patrícia da Costa Fernandes Talina e Cláudia Patrícia Caniço Sequeira, 
ambas com a categoria de assistentes técnicas, da carreira de Assistente 
Técnico, com efeitos a 5 de junho de 2017 e 3 de julho de 2017, respe-
tivamente, com a remuneração base fixada nos termos do disposto no 
artigo 144.º da LTFP, sendo o valor de 683,13 € (seiscentos e oitenta e 
três euros e treze cêntimos) correspondente à 1.ª posição remuneratória 
da categoria de assistente técnico e ao nível remuneratório 5, da tabela 
remuneratória única.

23 -08 -2017. — A Subinspetora -Geral, Maria do Rosário Raposo.
310738651 

Cláudia Edith Paniagua Loma — Aprovado.
Cláudia Isabel Azevedo Bessa Teixeira Cardoso — Aprovado.
Cláudia Maria Ferreira de Melo — Aprovado.
Cristiana Maria Pinho Teixeira Silva — Não Compareceu.
Cristina Manuela Garcez Rocha Santos Carvalho — Aprovado.
Cristina Maria Alves Mendes — Não Aprovado.
Cristina Maria Brito Pereira Lima — Aprovado.
Cristina Maria Silva Chilro — Não Compareceu.
Cristina Maria Sousa Pereira Pinto — Aprovado.
Daniela Maria Gonçalves Araújo Pinto — Aprovado.
Diana Carla Santos Moreira — Aprovado.
Dora Maria Costa Santos Lopes — Não Compareceu.
Elisabete Maria Moreira Cherpe — Aprovado.
Eliseo Manuel Alvarez Martinez — Aprovado.
Elsa Cristina Poço Alves — Aprovado.
De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 22.º da Portaria supra-

citada, a data de obtenção do grau de consultor dos médicos aprovados 
constantes desta lista reporta -se a 10 -05 -2016, data em que foi publicada 
a primeira lista da especialidade médica aqui em causa, conforme o Aviso 
n.º 5990/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 90, de 
10 de maio de 2016.

23 de agosto de 2017. — A Diretora do Departamento de Gestão e 
Administração Geral, Manuela Carvalho.

310741015 


