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Referência 18 — Radiologia:
Presidente: Dr. Jorge Alberto Justo Pereira, Assistente Graduado de 

Radiologia
1.º Vogal Efetivo: Dra. Maria da Graça Alves Afonso, Assistente 

Graduada de Radiologia
2.º Vogal Efetivo: Dra. Mónica Ribeiro dos Santos Alves Diniz, As-

sistente de Radiologia
1.º Vogal Suplente: Dr. João Falé Glória Pisco, Assistente Graduado 

Sénior de Radiologia
2.º Vogal Suplente: Dr. Francisco António de Sousa Bastos Aleixo, 

Assistente Graduado de Radiologia

Referência 19 — Urologia:
Presidente: Dr. José António Cardoso Neves, Assistente Graduado 

Sénior de Urologia
1.º Vogal Efetivo: Aníbal Acácio Mendes Coutinho, Assistente Gra-

duado Sénior de Urologia
2.º Vogal Efetivo: Dr. Gilberto Pires Rosa, Assistente Graduado de 

Urologia
1.º Vogal Suplente: Dr. Miguel Alexandre Neves Silva Cabrita, As-

sistente de Urologia
2.º Vogal Suplente: Dr. Pedro Alexandre Neto Gomes, Assistente 

de Urologia

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

talações do Hospital de Faro, E. P. E., sito na Rua Leão Penedo, 
8000 -386 Faro.

26.02.2013. — A Responsável pelos Recursos Humanos, Lídia Re-
gala.

206789821 

 HOSPITAL DO ESPÍRITO SANTO DE ÉVORA, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 3192/2013
Nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 251.º e do 

artigo 254.º do anexo I à Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro e para 
cumprimento do estatuído na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, faz -se pública a lista nominativa do 
pessoal do Hospital do Espírito Santo de Évora, E. P. E., que cessou 
funções por motivo de aposentação:

António Maria Ribeiro Soares Pires, Chefe de Serviço Hospitalar de 
Ortopedia — 01 -07 -2012

Adelaide Domingas Carapinha Pinheiro Pestana, Enfermeira — 01-
-08 -2012

Deolinda Maria Santos Cabo, Assistente Operacional — 01 -09 -2012
Maria Gorete Fernandes Martins Silva, Enfermeira — 01 -11 -2012
Esperança Maria Barroso Alegre, Enfermeira — 01 -11 -2012
Adelina Jerónima Mira Florindo Reis, Assistente Operacional — 01-

-11 -2012
Maria José Ilhéu Amado Casco, Enfermeira — 01 -11 -2012
Artur Manuel Ganhão Costa, Assistente Técnico — 01 -11 -2012
Olinda Rosa Zambujo Piteira Amaral, Enfermeira — 01 -11 -2012
Maria Fernanda Pereira Dias, Encarregada Operacional — 01 -12 -2012
Maria Luísa Figueiredo Nunes Palma Baião, Técnica Principal — 01-

-12 -2012
Daniel António Rocha Pinto, Assistente Operacional — 01 -12 -2012
Maria Augusta Rasteiro Arcadinho, Enfermeira — 01 -12 -2012
Maria Augusta Monginho Sapateiro Guerra, Enfermeira — 01 -12 -2012
Maria do Anjo Santos Peças Marques, Enfermeira — 01 -12 -2012
Maria José Silva Porteiro Pardal, Assistente Operacional — 01 -12 -2012
Antónia Maria Santos Berrucho Vale Ovelha, Enfermeira — 01-

-01 -2013
Maria Fátima Pacheco Roque, Enfermeira — 01 -01 -2013
Lucinda Maria Barreiros Dias, Assistente Operacional — 01 -01 -2013
Maria Rosário Garcia Cagarelho Rosmaninho, Técnica Principal — 01-

-01 -2013
Joaquina Rosa Relvas Chagas Espada, Assistente Operacional — 01-

-02 -2013
Maria Dulce Vieira Martins Piteira Minhoto, Técnica Superior 

Principal — 01 -02 -2013
Silvina Inácia Costa Figueira Melro, Assistente Técnica — 01 -02 -2013
27 de fevereiro de 2013. — A Diretora do Serviço de Gestão de 

Recursos Humanos, Maria Teresa Rodrigues dos Santos Correia Fer-
nandes.

206790063 

 INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA
DE COIMBRA FRANCISCO GENTIL, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 3193/2013
Devidamente homologada por deliberação de 19/02/2013, do Conse-

lho de Administração deste Instituto, se publica a lista de classificação 
final do procedimento concursal simplificado para preenchimento de 
um lugar de posto de trabalho na categoria de assistente de hematologia 
clínica, da carreira médica, área de exercício hospitalar deste Instituto, 
aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 251, 
de 28/12/2012.

Lista de classificação final:
1.º Patrícia Margarida Matos Olim Cardoso — 17,00 valores

Nos termos do artigo 100.º e seguintes do Código de Procedimento 
Administrativo, o candidato dispõem de 10 dias, após a publicação da 
presente lista, para se pronunciar sobre o que se lhe oferecer.

27 de fevereiro de 2013. — O Administrador Hospitalar, José Miguel 
Perpétuo.

206791481 

 INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA
DO PORTO FRANCISCO GENTIL, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 3194/2013

Procedimento simplificado conducente ao recrutamento
de pessoal médico para a categoria de assistente,

da área hospitalar — Hematologia Clínica — da carreira médica
Nos termos dos n.os 5 a 7 do artigo 12.º -A do Decreto -Lei n.º 203/2004, 

de 18 de agosto, conjugado com o n.º 2 do artigo 3.º do Decreto -Lei 
n.º 45/2009, de 13 de fevereiro, e ao abrigo do Despacho n.º 2546/2013, 
publicado no Diário da República, 2.ª série — N.º 33 — 15 de feve-
reiro de 2013, faz -se público que, por deliberação do Conselho de 
Administração do Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco 
Gentil, EPE datada de 21 de fevereiro de 2013, se encontra aberto, pelo 
prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso 
no Diário da República, procedimento de recrutamento simplificado 
destinado ao preenchimento de um posto de trabalho para a categoria 
de assistente da área hospitalar — Hematologia Clínica — da carreira 
médica.

1 — Requisitos de admissão
Podem candidatar -se ao procedimento simplificado aberto pelo pre-

sente aviso os médicos detentores do grau de especialista de Hematologia 
Clínica, que tenham concluído o respetivo internato médico na 2.ª época 
de 2010, numa das duas épocas de 2011 e na 1.ª época de 2012, e que 
ainda não se encontrem vinculados por tempo indeterminado a serviços 
ou estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde.

2 — Prazo de apresentação de candidaturas
Dez dias úteis, contados a partir da data da publicação do presente 

aviso no Diário da República.
3 — Método de seleção
O método de seleção tem por base o resultado da prova de avalia-

ção final do internato médico e de uma entrevista de seleção a reali-
zar para o efeito, nos termos do n.º 5 do artigo 12.º -A do Decreto -Lei 
n.º 203/2004, de 18 de agosto, aditado pelo Decreto -Lei n.º 45/2009, 
de 13 de fevereiro.

4 — Caracterização do posto de trabalho
Ao posto de trabalho cuja ocupação aqui se pretende corresponde 

o conteúdo funcional estabelecido no artigo 11.º do Decreto -Lei 
n.º 176/2009, de 4 de agosto.

5 — Remuneração
A remuneração base mensal ilíquida a atribuir corresponde à remu-

neração de ingresso na categoria de assistente da carreira médica, em 
regime de 40h/semanais.

6 — Local de trabalho
O serviço será prestado nas instalações do IPOPFG — E. P. E. — sito 

na Rua do Dr. António Bernardino de Almeida, 4200  -072 no Porto bem 
como em outras Instituições com as quais o IPOPFG tenha ou venha a 
ter acordos ou protocolos de colaboração, nomeadamente Serviço de 
Urgência de âmbito Regional.

7 — Prazo de validade
O procedimento de recrutamento simplificado aberto pelo presente 

aviso é válido para a ocupação do posto de trabalho acima enunciado, 
terminando com o seu preenchimento.
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8 — Legislação aplicável
O procedimento de recrutamento simplificado aberto pelo presente 

aviso rege -se pelo disposto nos n.os 5 a 7 do artigo 12.º -A do Decreto-
-Lei n.º 203/2004, de 18 de agosto, aplicáveis por remissão do n.º 2 do 
artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 45/2009, de 13 de fevereiro e pelo Decreto-
-Lei n.º 176/2009, de 4 de agosto.

9 — Horário de trabalho
O período normal de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais.
10 — Formalização das candidaturas
10.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-

mento dirigido ao Presidente do Conselho de Administração do Instituto 
Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E. P. E., podendo 
ser entregue diretamente nas suas instalações, sitas na Rua Dr. António 
Bernardino de Almeida, 4200 -072 Porto, no Serviço de Expediente, no 
período compreendido entre as 09:00 horas e as 17:00 horas, ou remetido 
pelo correio, para a mesma morada, com aviso de receção.

10.2 — Do requerimento devem constar os seguintes elementos:
a) Identificação do requerente (nome, estado, naturalidade, número 

e data do bilhete de identidade/cartão de cidadão, residência, código 
postal e telefone);

b) Pedido para ser admitido ao concurso;
c) Identificação do concurso, mediante referência ao número, data e 

página do Diário da República onde se encontra publicado o presente aviso;
d) Identificação dos documentos que instruem o requerimento, bem 

como a sua sumária caracterização;
e) Natureza do vínculo e estabelecimento ou serviço em que se en-

contra a exercer funções;
f) Endereço para onde deve ser remetido qualquer expediente relativo 

ao procedimento de recrutamento.

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, 
passado pela autoridade de saúde da área de residência;

d) Certificado do registo criminal;
e) Documento comprovativo de inscrição na Ordem dos Médicos;
f) Cinco exemplares do curriculum vitae, elaborado em modelo 

europeu que proceda a uma descrição das atividades desenvolvidas, 
devidamente datado e assinado.

10.4 — A apresentação dos documentos referidos nas alíneas b) a e) 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: Dr. António Maria de Campos Júnior, Assistente Graduado 

Sénior Hospitalar de Medicina Interna;
1.º Vogal efetivo: Dr. Fernando Manuel de Castro Campilho, Assis-

tente Graduado Sénior de Medicina Interna, que substituirá o presidente 
do júri nas suas faltas e impedimentos;

2.º Vogal efetivo: Dr. Carlos João Barbosa Pinho Vaz, Assistente 
Graduado Hospitalar de Medicina Interna;

1.º Vogal suplente: Dr.ª Rosa Branca Santos Ferreira, Assistente Hos-
pitalar de Hematologia Clínica;

2.º Vogal suplente: Dr.ª Isabel Maria Santos Oliveira, Assistente Hos-
pitalar de Hematologia Clínica.

12 — Afixação da lista de candidatos admitidos e excluídos
A lista de candidatos admitidos e excluídos será afixada no Serviço 

de Gestão de Recursos Humanos do Instituto Português de Oncologia 
do Porto Francisco Gentil, E. P. E., sitas na Rua Dr. António Bernardino 
de Almeida, 4200 -072 no Porto.

13 — Igualdade de oportunidades no acesso ao emprego
Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Admi-

nistração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente 
uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres 
no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando 
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de dis-
criminação.

25 de fevereiro de 2013. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Dr. José Maria Laranja Pontes.

206789432 

 Aviso (extrato) n.º 3195/2013

Procedimento simplificado conducente ao recrutamento
de pessoal médico para a categoria de assistente,

da área hospitalar — Radiologia — da carreira médica
Nos termos dos n.os 5 a 7 do artigo 12.º -A do Decreto -Lei n.º 203/2004, 

de 18 de agosto, conjugado com o n.º 2 do artigo 3.º do Decreto -Lei 
n.º 45/2009, de 13 de fevereiro, e ao abrigo do Despacho n.º 2546/2013, 
publicado no Diário da República, 2.ª série — N.º 33 — 15 de fevereiro 
de 2013, faz -se público que, por deliberação do Conselho de Adminis-
tração do Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, 
EPE datada de 21 de fevereiro de 2013, se encontra aberto, pelo prazo de 
10 dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso no Diário 
da República, procedimento de recrutamento simplificado destinado ao 
preenchimento de um posto de trabalho para a categoria de assistente 
da área hospitalar — Radiologia — da carreira médica.

1 — Requisitos de admissão
Podem candidatar -se ao procedimento simplificado aberto pelo pre-

sente aviso os médicos detentores do grau de especialista de Radiologia, 
que tenham concluído o respetivo internato médico na 2.ª época de 
2010, numa das duas épocas de 2011 e na 1.ª época de 2012, e que ainda 
não se encontrem vinculados por tempo indeterminado a serviços ou 
estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde.

2 — Prazo de apresentação de candidaturas
Dez dias úteis, contados a partir da data da publicação do presente 

aviso no Diário da República.
3 — Método de seleção
O método de seleção tem por base o resultado da prova de avalia-

ção final do internato médico e de uma entrevista de seleção a reali-
zar para o efeito, nos termos do n.º 5 do artigo 12.º -A do Decreto -Lei 
n.º 203/2004, de 18 de agosto, aditado pelo Decreto -Lei n.º 45/2009, 
de 13 de fevereiro.

4 — Caracterização do posto de trabalho
Ao posto de trabalho cuja ocupação aqui se pretende corresponde 

o conteúdo funcional estabelecido no artigo 11.º do Decreto -Lei 
n.º 176/2009, de 4 de agosto.

5 — Remuneração
A remuneração base mensal ilíquida a atribuir corresponde à remu-

neração de ingresso na categoria de assistente da carreira médica, em 
regime de 40h/semanais.

6 — Local de trabalho
O serviço será prestado nas instalações do IPOPFG — E. P. E. — sito 

na Rua do Dr. António Bernardino de Almeida, 4200  -072 no Porto bem 
como em outras Instituições com as quais o IPOPFG tenha ou venha a 
ter acordos ou protocolos de colaboração, nomeadamente Serviço de 
Urgência de âmbito Regional.

7 — Prazo de validade
O procedimento de recrutamento simplificado aberto pelo presente 

aviso é válido para a ocupação do posto de trabalho acima enunciado, 
terminando com o seu preenchimento.

8 — Legislação aplicável
O procedimento de recrutamento simplificado aberto pelo presente 

aviso rege -se pelo disposto nos n.os 5 a 7 do artigo 12.º -A do Decreto-
-Lei n.º 203/2004, de 18 de agosto, aplicáveis por remissão do n.º 2 do 
artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 45/2009, de 13 de fevereiro e pelo Decreto-
-Lei n.º 176/2009, de 4 de agosto.

9 — Horário de trabalho
O período normal de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais.
10 — Formalização das candidaturas
10.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-

mento dirigido ao Presidente do Conselho de Administração do Instituto 
Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E. P. E., podendo 
ser entregue diretamente nas suas instalações, sitas na Rua Dr António 
Bernardino de Almeida, 4200 -072 Porto, no Serviço de Expediente, no 
período compreendido entre as 09:00 horas e as 17:00 horas, ou remetido 
pelo correio, para a mesma morada, com aviso de receção.

10.2 — Do requerimento devem constar os seguintes elementos:
a) Identificação do requerente (nome, estado, naturalidade, número 

e data do bilhete de identidade/cartão de cidadão, residência, código 
postal e telefone);

b) Pedido para ser admitido ao concurso;
c) Identificação do concurso, mediante referência ao número, data e 

página do Diário da República onde se encontra publicado o presente aviso;
d) Identificação dos documentos que instruem o requerimento, bem 

como a sua sumária caracterização;
e) Natureza do vínculo e estabelecimento ou serviço em que se en-

contra a exercer funções;
f) Endereço para onde deve ser remetido qualquer expediente relativo 

ao procedimento de recrutamento.




