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Nome Data de início
de contrato

Posicionamento remuneratório TRU

Júri do período experimental/ACES Sintra
Posição/Nível Remuneração €

M.ª Luísa Afonso Rodrigues  . . . . . . . . 01-10-2015 Entre a 2.ª
e 3.ª/entre
o 15 e 19

1.252.71 Presidente: Paula Cristina Dionísio O. Câmara, Enfer-
meira da ARSLVT.

1.º Vogal Efetivo: Fernanda Paula Silva D. Oliveira, En-
fermeira da ARSLVT.

2.º Vogal Efetivo: Susana Cristina C. Frade, Enfermeira 
da ARSLVT.

Sérgio Miguel Barros Canas  . . . . . . . . 01-04-2016 1.ª/15 1.201,48 Presidente: Paula Cristina Dionísio O. Câmara, Enfer-
meira da ARSLVT.

1.º Vogal Efetivo: Ana Paula Melo Morgado Vitorino, 
Enfermeira da ARSLVT.

2.º Vogal Efetivo: Teresa M.ª Lopes Vaz Oliveira, Enfer-
meira da ARSLVT.

Elsa Jesus Silva Nunes Barreto  . . . . . . 21-09-2015 Entre a 2.ª
e 3.ª/entre
o 15 e 19

1.252.71 Presidente: Paula Cristina Dionísio O. Câmara, Enfer-
meira da ARSLVT.

1.º Vogal Efetivo: Fernanda Paula Silva D. Oliveira, En-
fermeira da ARSLVT.

2.º Vogal Efetivo: Susana C. C. Frade, Enfermeira da 
ARSLVT.

Amílcar D. Pimenta Alves . . . . . . . . . .
Alexandra Alves Braga  . . . . . . . . . . . .

05-10-2015
01-10-2015

1.ª/15
1.ª/15

1.201,48
1.201,48

Presidente: Ana Paula Pereira Duarte, Enfermeira da AR-
SLVT/ACES Sintra.

1.º Vogal Efetivo: Elsa M.ª Novo Figueiredo, Enfermeira 
da ARSLVT/ACES Sintra.

2.º Vogal Efetivo: Ana Paula Pereira Calçada, Enfermeira 
da ARSLVT/ACES Sintra.

 O período experimental inicia-se com a celebração do contrato e tem 
duração de 90 dias, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º do 
Decreto-Lei n.º 248/2009, de 22 de setembro.

3 de fevereiro de 2017. — O Vogal do Conselho Diretivo, Nuno 
Venade.

310472177 

 Centro Hospitalar do Oeste

Contrato (extrato) n.º 297/2017
Nos termos e para os efeitos da alínea b) do n.º 1 artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que na sequência de pro-
cedimento concursal para recrutamento de trabalhadores Médicos da 
área hospitalar, aberto pelo Aviso 16060 -B/2016 publicado no DR, 
2.ª série, n.º 246 de 26/12, e concluídos todos os trâmites relativos ao 
mesmo, foi autorizado por deliberação do Conselho de Administração 
de 24 -02 -2017, a celebração de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, com a Dra. Ana Inês de Augusto Claudino, 
com efeitos a partir de 02 de fevereiro de 2017, ficando a trabalhadora 
integrada na categoria de Assistente Hospitalar de Pediatria Médica, 
da carreira especial médica, em regime de trabalho de 40 horas sema-
nais, com a remuneração mensal de € 2.746,24 (dois mil setecentos 
e quarenta e seis euros e vinte e quatro cêntimos), correspondente à 
1.ª posição remuneratória da categoria e nível remuneratório 45 da 
tabela remuneratória única.

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

310470727 

 Contrato (extrato) n.º 298/2017
Nos termos e para os efeitos da alínea b) do n.º 1 artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que na sequência de pro-
cedimento concursal para recrutamento de trabalhadores Médicos da 
área hospitalar, aberto pelo Aviso 16060 -B/2016 publicado no DR, 
2.ª série, n.º 246 de 26/12, e concluídos todos os trâmites relativos ao 
mesmo, foi autorizado por deliberação do Conselho de Administração 
de 24 -02 -2017, a celebração de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, com o Dr. Eduardo Alberto Matos Correia 
Baptista, com efeitos a partir de 06 de fevereiro de 2017, ficando o 
trabalhador integrado na categoria de Assistente Hospitalar de Gineco-
logia/Obstetrícia, da carreira especial médica, em regime de trabalho de 
40 horas semanais, com a remuneração mensal de € 2.746,24 (dois mil 

setecentos e quarenta e seis euros e vinte e quatro cêntimos), correspon-
dente à 1.ª posição remuneratória da categoria e nível remuneratório 45 
da tabela remuneratória única.

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

310470662 

 PLANEAMENTO E DAS INFRAESTRUTURAS

Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário 
e da Construção, I. P.

Aviso n.º 5735/2017

Homologação da lista unitária de ordenação final
1 — Nos termos e para os efeitos dos n.os 4 a 6 do artigo 36.º, con-

jugado com o disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º 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, notificam -se os candidatos ao procedimento 
concursal comum de recrutamento de cinco postos de trabalho da carreira 
e categoria de técnico superior, aberto pelo Aviso n.º 8865/2016, publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 136, de 18 de julho de 2016, 
que a lista de ordenação final, devidamente homologada por meu despa-
cho de 28 de abril de 2017, se encontra afixada nas instalações do Insti-
tuto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P., em Lis-
boa, e disponibilizada na respetiva página eletrónica, em www.impic.pt.

2 — De acordo com o n.º 3 do artigo 39.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, do despacho de homologação da lista de ordenação 
final pode ser interposto recurso hierárquico ou tutelar.

2 de maio de 2017. — O Presidente do Conselho Diretivo, Fernando 
José de Oliveira da Silva.

310472169 

 ECONOMIA

Gabinete do Secretário de Estado da Indústria

Despacho n.º 4426/2017
1 — Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º, nos 

n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, 


