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BEP — OE201809/0035, de acordo com as disposições aplicáveis nos 
artigos 11.º, 12.º e 13.º da Lei n.º 112/2017, de 29/12; alínea a) do n.º 3 do 
artigo 6.º, artigo 7.ºe 13.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20/6, no n.º 1 e 2 do artigo 37.º da 
LOE 2018 — Lei n.º 114/2017, de 29/12, e artigos 155.º e 156.º do 
CPA, auferindo o vencimento correspondente à 1.ª posição, nível 5 da 
carreira de Assistente Técnico da tabela remuneratória única, publicada 
pela Portaria n.º 1553/2008, de 31/12, a que corresponde o vencimento 
mensal ilíquido de 683.13€.

O presente contrato fica dispensado de período experimental, uma 
vez que, o tempo de serviço prestado na situação de exercício de fun-
ções a regularizar, em apreço, é superior à duração definida para o 
período experimental intrínseco à carreira e categoria da trabalhadora, 
conforme alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 49.º da LTFP, dando -se assim 
cumprimento à disposição constante no artigo 11.º da Lei n.º 112/2017, 
de 29 de dezembro.

22/01/2019. — A Administradora, Teresa de Jesus Iria Salvador.
312005603 

PARTE F

 SERVIÇO DE SAÚDE DA REGIÃO AUTÓNOMA 
DA MADEIRA, E. P. E.

Aviso n.º 4/2019/M

Procedimento concursal comum de recrutamento urgente para 
preenchimento de 1 (um) posto de trabalho na categoria de as-
sistente da carreira médica, na área hospitalar — especialidade 
de Radiologia.
Nos termos estabelecidos no n.º 5 da Cláusula 25.ª do Acordo de Em-

presa da Carreira dos Médicos nas Entidades Públicas Empresariais cele-
brado entre o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E. P. E., 
e o Sindicato Independente dos Médicos e o Sindicato dos Médicos da 
Zona Sul — anexo II, publicado no JORAM, 3.ª série, n.º 4, de 17 de 
fevereiro de 2016, publica -se a lista unitária de ordenação final que foi 
homologada, em 31 de janeiro de 2019, pelo Conselho de Administração 
do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E. P. E., referente 
ao procedimento concursal comum, de recrutamento urgente, para pre-
enchimento de 1 (um) posto de trabalho, na modalidade de contrato de 
trabalho sem termo, de acordo com o Código do Trabalho, na categoria 
de assistente da carreira médica, na área hospitalar — especialidade de 

Nome Val.

1.º Inês Maria Pestana Alves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,9

 Não houve candidatos excluídos.
Da homologação da lista de ordenação final pode ser interposto recurso 

administrativo, conforme disposto no n.º 3 da cláusula 28.ª do supra 
referido Acordo de Empresa — Anexo II.

Mais se informa que a presente lista será afixada nas instalações do 
Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E. P. E. e na sua 
página eletrónica, em www.sesaram.pt

1 de fevereiro de 2019. — A Coordenadora da Unidade de Regimes 
e Carreiras, Susana Figueira Freitas.

312033135 

radiologia, aberto pelo Aviso n.º 77/2018/M, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 247, de 24 de dezembro.

Lista Unitária de Ordenação Final 

PARTE G

 CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA, E. P. E.

Despacho (extrato) n.º 1541/2019
Por despachos de 9 de fevereiro, de 5 de abril, de 11 e 25 de maio, 

de 28 de junho, de 17 de julho, de 26 de setembro e de 27 de setembro 
2018, respetivamente, cessaram a seu pedido, o contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado com este centro hospitalar 
com efeitos à data a seguir a cada um indicada:

Cristina Maria Almeida Joaquim Silva — Enfermeira — 2018/05/05
Elisabete Vidal Oliveira Nogueira — Assistente Operacional — 

2018/06/21
Ana Alcina Bazanella Nogueira — Assistente Operacional — 

2018/07/26
Elisabete Maria Marques Fernandes — Assistente Operacional — 

2018/06/23
Maria Elisabete Fadigas da Palma Gaspar — Enfermeira — 2018/10/05
Ana Cristina Ribeiro Silva Mangas — Assistente Graduada de Anes-

tesiologia — 2018/10/31
Vânia Pedro da Cruz — Assistente Operacional — 2018/11/14
24 de janeiro de 2019. — O Vogal Executivo, Licínio Oliveira de 

Carvalho.
312007231 

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, E. P. E.

Deliberação n.º 176/2019
Por deliberação do Conselho de Administração da Unidade Local 

de Saúde da Guarda, E. P. E. de 31.10.2018, ata n.º 54/2018, torna -se 
pública a nomeação do Coordenador para a Unidade de Cuidados de 
Saúde Personalizados de Manteigas, Dr. Luis José dos Santos Melo em 
regime de Comissão de Serviço, por um período de três anos, renovável 
por iguais períodos, com efeitos a 1 de novembro de 2018, na decorrência 
de procedimento concursal aberto pelo aviso n.º 2873/2018, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 43, de 1 de março de 2018.

24 de janeiro de 2019. — A Diretora do Serviço de Recursos Humanos, 
Dr.ª Isabel Ferreira dos Santos Lobão.

312010658 

 Deliberação n.º 177/2019

Por deliberação do Conselho de Administração da Unidade Local 
de Saúde da Guarda, E. P. E. de 31.10.2018, ata n.º 54/2018, torna -se 
publica a nomeação da Coordenadora para a Unidade de Cuidados 
de Saúde Personalizados de Figueira de Castelo Rodrigo, Dr.ª Maria 
da Glória Saraiva Pinto em regime de Comissão de Serviço, por um 


