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PARTE F

 REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional da Saúde

Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel

Aviso n.º 3/2013/A
A seguir se publica a lista de classificação final do procedimento 

concursal comum, para o preenchimento de um lugar de enfermeiro, 
da carreira especial de enfermagem, previsto e não ocupado, do quadro 
Regional de Ilha de São Miguel, a afetar à Unidade de Saúde da Ilha de 
São Miguel — Centro de Saúde de Vila Franca do Campo, para a cons-

tituição de relação jurídica de emprego público por contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 2477 de 27 de dezembro de 2011 e na BEP-
-Açores com a oferta n.º 5644, de 28 de dezembro de 2011, devidamente 
homologada por deliberação de 08 de fevereiro de 2013, do Conselho de 
Administração da Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel.

Lista de classificação final
1 — Maria de Lurdes Fernandes dos Santos — 16,65 valores.
21 de fevereiro de 2013. — A Presidente do Conselho de Adminis-

tração da Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel, Maria João Rego 
Costa Carreiro.

206792526 

PARTE G

 CENTRO HOSPITALAR DO ALTO AVE, E. P. E.
Aviso (extrato) n.º 3258/2013

Lista de classificação final do procedimento simplificado
conducente ao recrutamento de pessoal médico para a categoria 

de assistente, da área hospitalar de Cardiologia da carreira médica

Devidamente homologada por despacho da Dr.ª Maria José Teixeira 
Cabral Costeira Paulo, Vogal Executiva do Conselho de Administra-
ção deste Hospital, de 26 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 Cardiologia, aberto por aviso n.º 17193/2012, pu-
blicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 250, de 27 de dezembro 
de 2012:

1 — Sílvia Maria Martins Ribeiro — 19,7 valores
2 — Maria Guida de Sousa Figueira da Silva — 18,9 valores
3 — Nuno Filipe Pimenta Antunes — 18,8 valores
4 — Olga Regina Rodrigues Sousa — 18,1 valores
5 — Alexandra Isabel Coelho de Sousa — 17,1 valores

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

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

206789181 

 CENTRO HOSPITALAR BARREIRO MONTIJO, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 3259/2013

Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar 
Barreiro Montijo, E. P. E., de 20/02/2013, foi homologada a lista unitária 
de ordenação final, referente ao procedimento concursal para Assistente 
de Ortopedia, da carreira médica, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 4 de 07/01/2013 (Aviso n.º 249/2013).

Dr.ª Maria Leonor Machado de Almeida Ferreira — 18,85 valores
Dr. Pedro Filipe Maciel Simas — 18,55 valores
Dr. Carlos Eduardo Baião Nogueira Maia Dias — 17,77 valores
Dr. Emanuel André Gaspar Varela — 17,00 valores

28 de fevereiro de 2013. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, João Silveira Ribeiro.

206793733 

 CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E. P. E.

Despacho n.º 3600/2013
Paula Cristina Brites Cabeleira, foi exonerada a seu pedido, do mapa 

de pessoal desta instituição, do lugar de Enfermeira, com efeitos a 
25/02/2013.

27/02/2013. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos 
dos H.U.C. -C.H.U.C., E. P. E., Dr.ª Maria Helena Reis Marques.

206789376 

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

Aviso n.º 3260/2013

Procedimento concursal comum para preenchimento de um posto 
de trabalho na categoria de Assistente de Cardiologia

da carreira especial médica — Área de exercício hospitalar
1 — Nos termos do estabelecido na cláusula 7.ª do acordo coletivo 

de trabalho, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 48, 
de 29 de dezembro de 2011, celebrado entre o Centro Hospitalar de 
Coimbra, E. P. E., e outros e a Federação Nacional dos Médicos e 
outro — tramitação do procedimento concursal de recrutamento para 
os postos de trabalho da carreira médica, adiante designado, abre-
viadamente, por ACT, conjugado com o artigo 15.º do Decreto -Lei 
n.º 176/2009, de 4 de agosto, que estabelece o regime da carreira dos 
médicos nas entidades públicas empresariais e nas parcerias em saúde, 
em regime de gestão e financiamento privados, integradas no Serviço 
Nacional de Saúde, bem como os respetivos requisitos de habilitação 
profissional e percurso de progressão profissional e de diferenciação 
técnico -científica torna -se público que, por deliberação do Conselho de 
Administração, se encontra aberto procedimento concursal comum para 
constituição de relação jurídica de emprego privado sem termo, cujo 
contrato será celebrado nos termos da legislação laboral privada aplicá-
vel, destinado ao preenchimento de um posto de trabalho de Assistente 
da carreira especial médica para o Serviço de Cardiologia no mapa de 
pessoal do Centro Hospitalar Cova da Beira, E. P. E., devidamente auto-
rizado superiormente pelo Despacho n.º 2546/2013, de 15 de Fevereiro, 
por parte do Exmo. Sr. Secretário de Estado da Saúde.

2 — Tipo de concurso — o concurso é externo geral, aberto a todos 
os médicos detentores dos requisitos de admissão, independentemente 
de serem já titulares, ou não, de relação jurídica de emprego, público 
ou privado, com alguma Instituição do Serviço Nacional de Saúde com 
a ressalva de que, nos termos da alínea j) da cláusula 7.ª do ACT, não 
podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se encontrem 




