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em lugar do mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde do 
Centro, I. P., ACES Baixo Vouga, reportando -se o seu início a 01 de 
dezembro de 2017.

26 de novembro de 2018. — A Presidente do Conselho Diretivo da 
ARSC, I. P., Rosa Maria dos Reis Marques Furtado de Oliveira.

311856808 

 Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P.

Deliberação (extrato) n.º 1372/2018
Nos termos do previsto no artigo 25.º do Decreto -Lei n.º 28/2008, de 

22 de fevereiro, na última redação que lhe foi dada pelo Decreto -Lei 
n.º 137/2013, de 7 de outubro, o Conselho Diretivo da Administração 
Regional de Saúde do Algarve, I. P., tendo por base a proposta da Sra. 
Presidente do Conselho Clínico e da Saúde do ACES Central, deliberou, 
em reunião datada de 17.10.2018, designar os Vogais do Conselho Clí-
nico do ACES Central, por um período de três anos, considerando que 
detêm o perfil técnico e experiência profissional adequadas ao exercício 
das funções inerentes ao respetivo cargo, com efeitos a 11 de outubro 
de 2018, os seguintes profissionais:

João Manuel Fernandes Brito Camacho, assistente graduado sénior 
de saúde pública;

Carla Maria Salgado Cunha, enfermeira especialista em saúde co-
munitária;

Filipe Morais de Figueiredo, técnico superior de diagnóstico e tera-
pêutica, técnico de radiologia.

22 de novembro de 2018. — A Vogal do Conselho Diretivo da Ad-
ministração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Josélia Maria Gomes 
Mestre Gonçalves.

311852311 

 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Aviso (extrato) n.º 18318/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b) dos n.os 1 e 2 do art.º 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que em 08 de outu-
bro de 2018 na sequência de procedimento concursal aberto por aviso 
n.º 10302 -B/2018, referência AK -Psiquiatria, publicado no Diá rio da 
República, 2.ª série, n.º 145, 1.º suplemento, de 30 de julho, foi celebrado 
um contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
com a Dr.ª Cátia Andreia Alves Moreira com produção de efeitos a 26 de 
setembro de 2018, ficando esta trabalhadora em regime de 40 horas 
semanais, integrada na categoria de assistente de Psiquiatria da carreira 
especial médica.

27 de novembro de 2018. — A Administradora Hospitalar, Cristina 
Pereira.

311856792 

 INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento 
e Produtos de Saúde, I. P.

Aviso n.º 18319/2018

Cessação de Comissão de Serviço
Nos termos do disposto na alínea i) do artigo 25.º do Estatuto do Pes-

soal Dirigente, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua ver-
são atual, e por deliberação do Conselho Diretivo do INFARMED, I. P., 
de 31 de outubro de 2018, é cessada a comissão de serviço de Helena 
Paula Correia Beaumont, a seu pedido, no cargo de Diretora da Unidade 
de Ensaios Clínicos, direção intermédia de 2.º grau, com efeitos a partir 
de 1 de janeiro de 2019, inclusive.

27 de novembro de 2018. — A Diretora dos Recursos Humanos, 
Financeiros e Patrimoniais, Cláudia Belo Ferreira.

311859319 

 Inspeção-Geral das Atividades em Saúde

Aviso n.º 18320/2018
Nos termos e para os efeitos do disposto nos números 8 e 9, do ar-

tigo 21.º, da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, torna -se público 

que, por motivo de colocação, em comissão de serviço, no estrangeiro 
do vogal suplente Luís Fonseca, por meu despacho de 22 de novembro 
de 2018, se procedeu à alteração da composição do júri do procedimento 
concursal, publicitado pelo Aviso n.º 14221/2018, no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 192, de 04/10/2018, com vista ao preenchimento de 
nove postos de trabalho da carreira/categoria de Inspetor do mapa de 
pessoal da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, que passa a ter a 
seguinte composição:

Presidente do Júri — Leonor do Rosário Mesquita Furtado, Inspetora-
-Geral das Atividades em Saúde;

Vogais Efetivos:
1.º Vogal efetivo — Marta Maria de Sousa Henriques Gonçalves, 

Inspetora, que substituirá a Presidente nas suas faltas e impedimentos;
2.º Vogal efetivo — Ricardo Pinto Gomes, Diretor de Serviços de 

Planeamento, Gestão e Informação da Direção-Geral do Livro, dos 
Arquivos e das Bibliotecas.

Vogais Suplentes:
1.º Vogal suplente — Zulmira Maria Ribeiro Simas, Chefe de Divisão 

de Gestão de Recursos;
2.º Vogal suplente — Paulo Sérgio Ferreira Gomes, Inspetor.

O júri dá continuidade e assume integralmente todas as operações 
do procedimento já efetuadas, de acordo com o disposto no n.º 10, do 
artigo 21.º, da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

26 -11 -2018. — A Inspetora -Geral, Leonor Furtado.
311856168 

 Instituto Português do Sangue 
e da Transplantação, I. P.

Aviso n.º 18321/2018

Nos termos do n.º 6 do artigo 36 da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 
6 de abril, torna -se público que, por despacho de 19 de novembro de 
2018 do Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Português do 
Sangue e da Transplantação, I. P. (IPST, I. P.), foi homologada a lista 
unitária de ordenação final dos candidatos ao procedimento concursal 
comum para o preenchimento de um (1) posto de trabalho na categoria 
de técnico superior, do mapa de pessoal do Instituto Português do 
Sangue e da Transplantação, I. P., na modalidade de relação jurídica 
de emprego público por tempo indeterminado, restrito a candidatos 
abrangidos pelo Programa de Regularização Extraordinária de Víncu-
los Precários (PREPAV), aberto pela oferta publicitada na BEP com 
o código OE201810/0309.

A presente lista pode ser consultada em local visível e público das ins-
talações do IPST, I. P., sitas na Av. Miguel Bombarda, n.º 6, em Lisboa, 
e na respetiva página eletrónica (www.ipst.min -saude.pt).

23 de novembro de 2018. — A Diretora do Departamento de Recursos 
Humanos, Maria Beatriz Sanches Faxelha.

311856313 

 Aviso n.º 18322/2018

Nos termos do n.º 6, do artigo 36, da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011 de 
6 de abril, torna -se público que, por despacho de 19 de novembro de 
2018 do Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Português do 
Sangue e da Transplantação, I. P. (IPST, I. P.), foi homologada a lista 
unitária de ordenação final dos candidatos ao procedimento concursal 
comum para o preenchimento de um (1) posto de trabalho na categoria 
de técnico superior, do mapa de pessoal do Instituto Português do 
Sangue e da Transplantação, I. P., na modalidade de relação jurídica 
de emprego público por tempo indeterminado, restrito a candidatos 
abrangidos pelo Programa de Regularização Extraordinária de Víncu-
los Precários (PREPAV), aberto pela oferta publicitada na BEP com 
o código OE201810/0311.

A presente lista pode ser consultada em local visível e público das 
instalações do IPST, I. P., sitas na Av. Miguel Bombarda n.º 6, em Lisboa, 
e na respetiva página eletrónica (www.ipst.min -saude.pt).

23 de novembro de 2018. — A Diretora do Departamento de Recursos 
Humanos, Maria Beatriz Sanches Faxelha.

311856427 


