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 HOSPITAL DE FARO, E. P. E.

Deliberação (extrato) n.º 304/2013
Por deliberação do Conselho de Administração do Hospital de 

Faro, E. P. E., de 18.01.2013:
Ângela Maria Loulé Soares Cocco, Assistente Graduada de Anes-

tesiologia do Mapa de Pessoal do Hospital de Faro, EPE, em regime 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indetermina-
do — autorizada a redução de uma hora do seu horário semanal (de 41 
horas para 40 horas), ao abrigo do n.º 10 do artigo 31.º do Decreto -Lei 
n.º 73/90 de 6/3, com a alteração dada pelo Decreto -Lei n.º 44/2007 
de 23/2, aplicável nos termos do artigo 32.º n.º 3 c) do Decreto -Lei 
n.º 177/2009. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)

28.01.2013. — A Responsável pelos Recursos Humanos, Lídia Regala.
206718719 

 Deliberação (extrato) n.º 305/2013
Por deliberação do Conselho de Administração do Hospital de 

Faro, E. P. E., de 23.01.2013:
Eduardo Manuel Brasão Costa, Chefe de Serviço de Ortopedia do 

Mapa de Pessoal do Hospital de Faro, EPE, em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado — autorizada 
a redução de uma hora do seu horário semanal (de 40 horas para 39 
horas), ao abrigo do n.º 10 do artigo 31.º do Decreto -Lei n.º 73/90 de 
6/3, com a alteração dada pelo Decreto -Lei n.º 44/2007 de 23/2, apli-
cável nos termos do artigo 32.º n.º 3 c) do Decreto -Lei n.º 177/2009, 
com efeitos a partir de 28.03.2013. (Isento de fiscalização prévia do 
Tribunal de Contas)

28.01.2013. — A Responsável pelos Recursos Humanos, Lídia Regala.
206718808 

 Deliberação (extrato) n.º 306/2013
Por deliberação do Conselho de Administração do Hospital de 

Faro, E. P. E., de 18.01.2013:
Nídia Maria Valério Estevens Mulenas, Chefe de Serviço de Anes-

tesiologia do Mapa de Pessoal do Hospital de Faro, EPE, em regime 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indetermina-
do — autorizada a redução de uma hora do seu horário semanal (de 39 
horas para 38 horas), ao abrigo do n.º 10 do artigo 31.º do Decreto -Lei 
n.º 73/90 de 6/3, com a alteração dada pelo Decreto -Lei n.º 44/2007 

 Deliberação (extrato) n.º 307/2013
Por deliberação do Conselho de Administração do Hospital de 

Faro, E. P. E., de 23.01.2013:
Irene dos Anjos Furtado da Silva, Chefe de Serviço de Oncologia do 

Mapa de Pessoal do Hospital de Faro, EPE, em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado — autorizada a 
redução de uma hora do seu horário semanal (de 40 horas para 39 horas), 
ao abrigo do n.º 10 do artigo 31.º do Decreto -Lei n.º 73/90 de 6/3, com 
a alteração dada pelo Decreto -Lei n.º 44/2007 de 23/2, aplicável nos 
termos do artigo 32.º n.º 3 c) do Decreto -Lei n.º 177/2009. (Isento de 
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

28.01.2013. — A Responsável pelos Recursos Humanos, Lídia Regala.
206718784 

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 1703/2013
Devidamente homologada por Deliberação de 28 de janeiro, de 

2013, do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do 
Nordeste, E. P. E., torna -se pública a lista de classificação final do pro-
cedimento concursal para o preenchimento de um posto de trabalho 
na categoria de assistente de Pediatria Médica da carreira Médica, de 
pessoal da Unidade Local de Saúde do Nordeste, E. P. E., publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 247, de 21 de dezembro de 2012, 
aviso n.º 17044/2012, Referência K.

1.ª Luís Filipe Martins da Costa Ribeiro — 19,20 valores
2.ª Daniela Edite Silva Alves — 19,10 valores
3.ª Ana Cristina Roçadas Lourenço Gomes — 18,20 valores
4.ª Maria da Glória Sá Cabral Damas Silva — 18,00 valores

Os candidatos dispõem de dez dias úteis, após a publicitação da presente 
lista para recorrer, com efeito suspensivo, devendo o eventual recurso 
ser apresentado no Serviço de Recursos Humanos da ULSNE, E. P. E.

29 de janeiro de 2013. — O Presidente do Júri, Dr. António Óscar Vaz.
206718679 

de 23/2, aplicável nos termos do artigo 32.º n.º 3 c) do Decreto -Lei 
n.º 177/2009. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

28.01.2013. — A Responsável pelos Recursos Humanos, Lídia Regala.
206718768 

PARTE H

 MUNICÍPIO DE ABRANTES

Aviso n.º 1704/2013

Para os devidos efeitos torna-se público que:

Considerando que o artigo 48.º da Lei de Orçamento de Estado para 
2012 impõe a redução de trabalhadores, nos termos aí definidos;

Considerando que a proposta do orçamento do estado aponta para 
obrigatoriedade de nova redução de trabalhadores;

Considerando que o preenchimento dos lugares de Assistente Ope-
racional para a Divisão de Educação e Ação Social iria agravar no caso 
do Município de Abrantes as condições para o cumprimento da citada 
imposição legal;

Considerando ainda que apesar das necessidades, o serviço tem con-
seguido responder com eficácia às solicitações;

Declaro extinto o procedimento concursal para os quatro postos de 
trabalho para a Categoria de Assistente Operacional, para a Divisão 
de Educação e Ação Social, publicado no Diário da República, Aviso 
n.º 21909/2011, de 4 de novembro de 2011.

11/12/2012. — A Presidente da Câmara, Maria do Céu Albuquerque.
306680608 

 Aviso n.º 1705/2013
Para os devidos efeitos se torna público que, nos termos do Artigos 73.º 

e 76.º da Lei n.º 59/2008, de 11/09, conjugado com o Artigo 12.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27/02:

Foi concluído com sucesso o período experimental, da trabalhadora 
Ana Cristina Santos Azevedo, na carreira e categoria de Técnico Superior 
(Licenciatura em Gestão), na modalidade de Contrato de Trabalho em 
Funções Públicas por Tempo Indeterminado.

Foi concluído com sucesso o período experimental, da trabalhadora 
Vanda Cristina da Cruz Graça, na carreira e categoria de Técnico Superior 
(Licenciatura em Engenharia Zootécnica), na modalidade de Contrato 
de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado.

Foi concluído com sucesso o período experimental, da trabalhadora 
Margarida Mafalda Oliveira Tavares, na carreira e categoria de Técnico 
Superior (Licenciatura em Administração Pública), na modalidade de 
Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado.

Foi concluído com sucesso o período experimental, do trabalhador 
Jorge Filipe Cova Moura, na carreira e categoria de Técnico Superior 
(Licenciatura em Engenharia Agronómica), na modalidade de Contrato 
de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado.

Foi concluído com sucesso o período experimental, do trabalhador 
Paulo Jorge Abreu Lourenço, na carreira e categoria de Assistente Téc-




