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DELIBERAÇÃO (Extrato) 

 
Na sequência de despacho de Sua Excelência o Vice – Presidente do Governo Regional, de 04 de 

novembro de 2019, e da homologação de 29 de abril de 2021, do Conselho de Administração da Unidade de 

Saúde da Ilha de São Miguel, da lista de classificação final, do procedimento concursal para a constituição 

de relação jurídica de emprego público, por contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado, para sete postos de trabalho da carreira e categoria de assistente técnico, foi celebrado um 

contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 17 de junho de 2021, 

entre a Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel e os assistentes técnicos, Andreia Vieira Brandão, Beatriz 

Medeiros Corvelo, Cátia Raquel Dias Barbosa Cabral, Hélder Filipe Cabral Costa, Maria Conceição Arruda 

Medeiros, Rui Manuel Paiva Martins e Vera Cristina Martins Branco, para exercerem funções de assistente 

técnico, no Quadro Regional de Ilha de São Miguel, a afetar à Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel, 

ficando posicionados na posição remuneratória 1, nível remuneratório 5, a que corresponde a remuneração 

de € 703,13 (setecentos três euros e treze cêntimos), ficando ainda sujeitos a um período experimental, com 

a duração de 120 dias, de acordo com o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 49.º conjugado com o n.º 1 

do artigo 51.º ambos da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e nos termos do n.º 1 da Cláusula 6.ª do Acordo 

Coletivo de Trabalho n.º 1/2009, de 28 de setembro, estendido à Administração Regional dos Açores 

conforme o artigo 1º do Regulamento de Extensão n.º1/2011/A, de 20 de maio 

 

14, de junho de 2021 – O Presidente do Conselho de Administração da Unidade de Saúde da Ilha de São 

Miguel – Pedro Miguel Lourenço dos Santos 


