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de 28 de julho, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 145, de 
29 de julho de 2008, revisto e republicado pelo despacho normativo 
n.º 13/2009, de 19 de março, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 64, de 1 de abril de 2009, declara -se que o aviso n.º 3114/2013, pu-
blicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 44, de 4 de março de 2013, 
saiu com as seguintes inexatidões que se retificam.

Assim, onde se lê:
«2. — Tipo de concurso — o concurso é aberto a todos os médi-

cos detentores dos requisitos de admissão, independentemente de 
serem já titulares, ou não, de relação jurídica de emprego público 
ou privada.»

deve ler -se:
«2 — Tipo de concurso — o concurso é aberto a todos os médicos 

detentores do grau de especialista de Hematologia Clínica, que tenham 
concluído a respetiva formação médica especializada na 2.ª época 
de 2010, nas duas épocas de 2011 e na 1.ª de 2012, e que ainda não 
se encontrem vinculados por tempo indeterminado a serviços ou 
estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde.»

Assim, onde se lê:
«13 — Documentos — O requerimento deverá ser acompanhado, 

sob pena de exclusão, da seguinte documentação:
a) Documento comprovativo do grau de especialista em Hema-

tologia Clínica com indicação do resultado quantitativo da prova de 
avaliação final do respetivo internato médico;

b) Documento comprovativo de inscrição na Ordem dos Médicos;
c) Cinco exemplares do curriculum vitae que, embora obrigatoria-

mente elaborado em modelo europeu, proceda a uma descrição das 
atividades desenvolvidas, devidamente datado e assinado;

d) Certificado de sanidade para o exercício de funções públicas, 
passado pela autoridade de saúde da área de residência;

e) Certificado do registo criminal.
Os documentos referidos nas alíneas a) e b) podem ser substituí-

dos, respetivamente, por declaração comprovativa da sua existência, 
emitida por entidade competente e por declaração no requerimento, 
sob compromisso de honra, da situação precisa em que se encontra 
perante a inscrição na Ordem dos Médicos.»

deve ler -se:
«13 — Documentos — o requerimento deverá ser acompanhado, 

sob pena de exclusão, da seguinte documentação:
a) Documento comprovativo do grau de especialista na área de 

exercício profissional a que respeita o concurso, com indicação do 
resultado quantitativo da prova de avaliação final do respetivo in-
ternato 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 que, embora obrigatoria-

mente elaborado em modelo europeu, proceda a uma descrição das 
atividades desenvolvidas, devidamente datado e assinado.

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 pre-
cisa em que o candidato se encontra relativamente a cada um desses 
requisitos.»
12 de março de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 

Francisco Ramos.
206822511 

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, E. P. E.

Declaração de retificação n.º 357/2013
Por ter saído com inexatidão a deliberação (extrato) n.º 52/2013 no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 6, de 9 de janeiro de 2013, retifica -se 
que onde se lê «[n]os termos dos n.os 5 a 7 e 13 do artigo 12.º -A do Decreto-
-Lei n.º 204/2003, de 18 de agosto» deve ler -se «[n]os termos dos n.os 5 
a 7 e 13 do artigo 12.º -A do Decreto -Lei n.º 203/2004, de 18 de agosto».

13 de março de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
António Franklim Ribeiro Ramos.

206826173 

 Declaração de retificação n.º 358/2013
Por ter saído com inexatidão a deliberação (extrato) n.º 51/2013 no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 6, de 9 de janeiro de 2013, retifica-
-se que onde se lê «[n]os termos dos n.os 5 a 7 e 13 do artigo 12.º -A do 
Decreto -Lei n.º 204/2003, de 18 de agosto» deve ler -se «[n]os termos 
dos n.os 5 a 7 e 13 do artigo 12.º -A do Decreto -Lei n.º 203/2004, de 
18 de agosto».

13 de março de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
António Franklim Ribeiro Ramos.

206826116 

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, E. P. E.

Aviso n.º 4006/2013

Lista de classificação final devidamente homologada

Categoria de assistente hospitalar de cirurgia geral
Para conhecimento dos interessados torna -se pública a lista de classifi-

cação final devidamente homologada por deliberação de 28 de fevereiro 
de 2013 do conselho de administração da Unidade Local de Saúde 
do Baixo Alentejo, E. P. E., dos candidatos admitidos ao processo de 
recrutamento de médicos, com a especialidade de cirurgia geral, que 
concluíram o internato médico na 2.ª época de 2012, na Unidade Local 
de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E., aberto pelo aviso n.º 136/2012, pu-
blicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 3, de 4 de janeiro de 2013:

Candidato aprovado:
Amândio Nuno Chavarria Baião Mateus — 18,9 valores.

Candidatos excluídos:
Liliana Martins Coutinho Cabral e Lopes;
Gonçalo Nuno Gouveia Pinto;

(por falta de comparência à entrevista).
12 de março de 2013. — A Presidente do Conselho de Administração, 

Margarida Rebelo da Silveira.
206824512 

 Declaração de retificação n.º 359/2013
Por ter sido publicado com inexatidão o aviso n.º 3549/2013 no Diário 

da República, 2.ª série, n.º 49, de 11 de março de 2013, a p. 8984, 
retifica -se que onde se lê «Emília Jesus Antunes Ferreira Duro, Assis-
tente Graduada de Clínicas Geral» deve ler -se «Emília Jesus Antunes 
Ferreira Duro, assistente graduada de cirurgia geral». (Não carece de 
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

13 de março de 2013. — A Presidente do Conselho de Administração, 
Margarida Rebelo da Silveira.

206825922 

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, E. P. E.
Aviso (extrato) n.º 4007/2013

Para conhecimento dos interessados, torna -se pública a lista 
de candidatos admitidos e excluídos ao procedimento concursal 
para o preenchimento de dois postos de trabalho na categoria de 
assistente de Pediatria da carreira médica, de pessoal da Unidade 
Local de Saúde Guarda, E. P. E., publicado no Diário da Repú-
blica 2.ª série, n.º 3, de 4 de janeiro de 2013, aviso n.º 143/2013, 
Referência 08.

Candidatos Admitidos
Ana Cristina Roçadas Lourenço Gomes
Ana Rute Pinheiro Barreto
Maria da Glória Sá Cabral Damas da Silva

Candidatos Excluídos

(Não houve candidatos excluídos)

13 de março de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. Vasco Teixeira Lino.

206826895 




