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10.3 — A candidatura deverá ser acompanhada dos seguintes ele-
mentos:

a) Documento comprovativo do grau de especialista na área de exer-
cício profissional a que respeita o concurso, com indicação do resul-
tado quantitativo da prova de avaliação final do respetivo internato 
médico;

b) Documento comprovativo do cumprimento dos deveres militares 
ou de serviço cívico, quando obrigatório;

c) Certificado de sanidade para o exercício de funções públicas;
d) Certificado do registo criminal;
e) Documento comprovativo de inscrição na Ordem dos Médicos;
f) 3 Curriculum vitae.

10.4 — A apresentação dos documentos referidos nas alíneas b) a d) do 
ponto anterior pode ser substituída por declaração no requerimento, sob 
compromisso de honra e em alíneas separadas, da situação precisa em que 
o candidato se encontra relativamente a cada um desses requisitos.

11 — Composição e identificação do Júri:
O Júri do presente procedimento de recrutamento simplificado terá 

a seguinte composição:
Presidente: António Santos Alves Fernandes, Assistente Graduado de 

Oftalmologia do Centro Hospitalar do Alto Ave, E. P. E.
1.º Vogal Efetiva: Maria Conceição Santos Dias, Assistente de Of-

talmologia do Centro Hospitalar do Alto Ave, E. P. E., que substituirá 
o presidente do júri nas suas faltas e impedimentos;

2.º Vogal Efetiva: Isabel Maria Dória Nóbrega Gonçalves dos Reis, 
Adjunta da Direção Clínica do Centro Hospitalar do Alto Ave, E. P. E.

1.º Vogal suplente: Maria José Teixeira Cabral Costeira Paulo, Diretora 
Clínica do Centro Hospitalar do Alto Ave, E. P. E.

2.º Vogal suplente: José Manuel Mira Mendes Furtado, Adjunto da 
Direção Clínica do Centro Hospitalar do Alto Ave, E. P. E.

12 — Afixação da lista de candidatos admitidos e excluídos:
A lista de candidatos admitidos e excluídos será afixada nas ins-

talações do Centro Hospitalar do Alto Ave, E. P. E., sita na Rua dos 
Cutileiros -Creixomil, 4835 -044 Guimarães, bem como na sua página 
eletrónica.

13 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

21 de fevereiro de 2013. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Delfim Pereira Neto Rodrigues.

206781518 

 Aviso (extrato) n.º 3052/2013

Lista de classificação final do procedimento simplificado 
conducente ao recrutamento de pessoal médico para a ca-
tegoria de assistente, da área hospitalar de Oftalmologia da 
carreira médica.
Devidamente homologada por despacho da Dr.ª Maria José Teixeira 

Cabral Costeira Paulo, Vogal Executiva do Conselho de Administração 
deste Hospital, de 22 de fevereiro de 2013, a seguir se publica a lista 
de classificação final do procedimento simplificado conducente ao 
recrutamento de pessoal médico para a categoria de assistente, da área 
hospitalar de Oftalmologia, aberto por aviso n.º 104/2013, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 3, de 4 de janeiro de 2013:

Marco Paulo Faria Vieira — 19,5 valores

Os candidatos Ricardo Jorge Viana Barros Pereira e Rita Vazquez 
Falcão dos Reis, admitidos ao respetivo procedimento concursal, e no-
tificados do dia da entrevista de seleção, declararam desistir do mesmo. 
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

22 de fevereiro de 2013. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Delfim Pereira Neto Rodrigues.

206781672 

 CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA, E. P. E.

Deliberação (extrato) n.º 680/2013
Por deliberação do Conselho de Administração de 08/02/2013:
Deliberação: António Vítor Bebiano, Enfermeiro em regime de con-

trato de trabalho por tempo indeterminado em funções públicas do 

Centro Hospitalar Baixo Vouga, autorizada a acumulação de funções, na 
categoria de Enfermeiro, ao serviço do Instituto da Droga e da Toxicode-
pendência, nos termos Decreto -Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro.

(Não está sujeito à fiscalização prévia do Tribunal de Contas, de 
acordo com o disposto no art. 46.º, n.º 1, conjugado com o art. 114.º, 
n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto.)

2013/02/25. — A Técnica Superior do SGRH, Aida Maria Marques 
Tavares Valente.

206782993 

 CENTRO HOSPITALAR DA COVA DA BEIRA, E. P. E.

Aviso n.º 3053/2013

Lista de candidatos admitidos e excluídos ao procedimento concursal 
para preenchimento de um posto de trabalho na categoria de 
Assistente de Dermatologia da carreira especial médica — Área 
de exercício hospitalar.
Para conhecimento dos interessados, torna -se pública a lista de 

candidatos admitidos e excluídos ao procedimento concursal para o 
preenchimento de um posto de trabalho na categoria de Assistente de 
Dermatologia da carreira Médica, de pessoal do Centro Hospitalar Cova 
da Beira, E. P. E., publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 251, 
de 28 de dezembro de 2012, Aviso n.º 17290/2012.

Candidatos admitidos:
Ana Maria Carvalho Brinca

Candidatos excluídos
(Não houve candidatos excluídos.)
22 de fevereiro de 2013. — O Presidente do Júri, Dr. Guillermo José 

Pastor de Borgonon.
206781704 

 Declaração de retificação n.º 279/2013

Retificação do aviso n.º 2656/2013, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 38, de 22 de fevereiro de 2013, com a lista de 
candidatos admitidos e excluídos ao procedimento concursal 
para preenchimento de um posto de trabalho na categoria 
de assistente de fisiatria da carreira especial médica — Área de 
exercício hospitalar.

Tendo sido publicado com inexatidão o número de postos de trabalho 
no aviso n.º 2656/2013, no Diário da República, 2.ª série, n.º 38, de 
22 de fevereiro de 2013, retifica -se o mesmo, sendo que onde se lê «lista 
de candidatos admitidos e excluídos ao procedimento concursal para 
preenchimento de dois postos de trabalho na categoria de assistente de 
fisiatria da carreira especial médica» deve ler -se «lista de candidatos 
admitidos e excluídos ao procedimento concursal para preenchimento 
de um posto de trabalho na categoria de assistente de fisiatria da carreira 
especial médica».

22 de fevereiro de 2013. — O Presidente do Júri, João José Almeida 
Fortes.

206779486 

 Declaração de retificação n.º 280/2013

Retifica o aviso n.º 1863/2013, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 26, de 6 de fevereiro de 2013, com a lista de can-
didatos admitidos e excluídos ao procedimento concursal para 
preenchimento de um posto de trabalho na categoria de assistente 
de cardiologia da carreira especial médica — Área de exercício 
hospitalar.
Tendo sido publicado com inexatidão o número de postos de trabalho 

no aviso n.º 1863/2013, no Diário da República, 2.ª série, n.º 26, de 6 
de fevereiro de 2013, retifica -se o mesmo, sendo que, onde se lê «lista 
de candidatos admitidos e excluídos ao procedimento concursal para 
preenchimento de dois postos de trabalho na categoria de Assistente de 
Cardiologia da carreira especial médica» deve ler -se «lista de candidatos 
admitidos e excluídos ao procedimento concursal para preenchimento 
de um posto de trabalho na categoria de assistente de cardiologia, da 
carreira especial médica.».

22 de fevereiro de 2013. — O Presidente do Júri, António José de 
Campos Peixeiro.

206780432 




