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 Deliberação (extrato) n.º 836/2013
Por deliberação do conselho de administração de 12 de fevereiro 

de 2013:
Maria Acilda Mendes dos Santos, assistente graduada sénior de me-

dicina física e reabilitação — autorizado o seu pedido de acumulação 
de funções públicas, nos termos do n.º 2, alínea f), do artigo 27.º e do 
artigo 29.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, para o 2.º semestre 
do ano letivo de 2012 -2013, com início em 7 de janeiro de 2013 e término 
em 12 de julho de 2013, na Escola Superior de Saúde da Universidade de 
Aveiro. (Não está sujeito à fiscalização prévia do Tribunal de Contas, de 
acordo com o disposto no artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, 
n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto.)

25 de março de 2013. — A Técnica Superior do Serviço de Gestão 
de Recursos Humanos, Aida Maria Marques Teixeira Valente Monteiro.

206851283 

 Deliberação (extrato) n.º 837/2013
Por deliberação do conselho de administração de 30 de janeiro de 

2012:
Maria José Penzol, assistente hospitalar de psiquiatria de infância e 

adolescência — autorizado o seu pedido de exoneração da Administração 
Pública, nos termos do disposto no n.º 1, alínea b), do artigo 32.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, com efeitos a 1 de janeiro de 2013. 
(Não está sujeito à fiscalização prévia do Tribunal de Contas, de acordo 
com o disposto no artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1, 
da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto.)

25 de março de 2013. — A Técnica Superior do Serviço de Gestão 
de Recursos Humanos, Aida Maria Marques Teixeira Valente Monteiro.

206851534 

 Deliberação (extrato) n.º 838/2013
Por deliberação do conselho de administração de 30 de janeiro de 

2013:
Ana Paula Coutinho Sargaço Mendes, assistente hospitalar de psi-

quiatria — autorizado o seu pedido de acumulação de funções públicas, 
nos termos do n.º 2, alínea f), do artigo 27.º e do artigo 29.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, para o 2.º semestre do ano letivo de 
2012 -2013, com início em 7 de janeiro de 2013 e término em 13 de julho 
de 2013, na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro. (Não 
está sujeito à fiscalização prévia do Tribunal de Contas, de acordo com 
o disposto no artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1, da 
Lei n.º 98/97, de 26 de agosto.)

25 de março de 2013. — A Técnica Superior do Serviço de Gestão 
de Recursos Humanos, Aida Maria Marques Teixeira Valente Monteiro.

206851218 

 Deliberação (extrato) n.º 839/2013
Por deliberação do Conselho de Administração de 05/12/2012:
Maria Julieta Silva Marques Airosa Monteiro — Assistente Operacio-

nal, com relação jurídica de emprego publico, na modalidade de contrato 
de trabalho por tempo indeterminado em funções públicas, autorizado 
o seu pedido de exoneração da Administração Pública, nos termos do 
disposto na alínea d), do artigo 248.º, da Lei n.º 59/2008 de 11/09, com 
efeitos a 21/01/2013 (inclusive). (Não está sujeito à fiscalização prévia 
do Tribunal de Contas, de acordo com o disposto no artº. 46.º, n.º 1, 
conjugado com o artº. 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto).

25 de março de 2013. — A Técnica Superior Serviço Gestão Recursos 
Humanos, Aida Maria Marques Teixeira Valente Monteiro.

206852669 

 Deliberação (extrato) n.º 840/2013
Por deliberação do Conselho de Administração de 13/11/2012:
Maria Fátima Santos Costa — assistente técnica, com relação jurídica 

de emprego publico, na modalidade de contrato de trabalho por tempo 
indeterminado em funções públicas, autorizado o seu pedido de exone-
ração da Administração Pública, nos termos do disposto na alínea d), 
do artigo 248.º, da Lei n.º 59/2008 de 11/09, com efeitos a 01/01/2013. 
(Não está sujeito à fiscalização prévia do Tribunal de Contas, de acordo 
com o disposto no artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1, 
da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto.)

25 de março de 2013. — A Técnica Superior do Serviço de Gestão 
de Recursos Humanos, Aida Maria Marques Teixeira Valente Monteiro.

206852393 

 CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO TEJO, E. P. E.

Aviso n.º 4492/2013

Lista Unitária de Ordenação Final de Candidatos
Após homologação por deliberação de 21 de março de 2013 do Con-

selho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, E. P. E., 
torna -se pública a lista unitária de ordenação final dos candidatos ao 
procedimento concursal comum para preenchimento de quatro postos 
de trabalho na categoria de Assistente de Medicina Interna da Carreira 
Especial Médica, aberto pelo Aviso n.º 669/2013, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 9, de 14 de janeiro de 2013, ao abrigo 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:

1.º Jorge Miguel Fernandes Nunes: 19,5 valores.
2.º Maria Vaz Bravo Ferreira Garcia: 19,0 valores.
3.º Carmen López Carrión: 16,0 valores.
4.º Carla Sofia Filipe Serôdio da Luísa: 15,7 valores.
5.º Ana Maria Loureiro de Araújo: 15,5 valores.
6.º Rui Jorge de Oliveira Teixeira: 13,0 valores.
7.º Ion Hariton: 12,7 valores.
8.º Alfredo António da Silva: 12,5 valores.
9.º Maria Nelson Abreu Castro Neves: 11,5 valores.

A lista unitária de ordenação final, e a correspondente homologação, 
foi notificada aos candidatos, por correio eletrónico e afixada no placard 
do Serviço de Gestão de Recursos Humanos e disponibilizada na página 
eletrónica da Instituição.

22 de março de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Joaquim Nabais Esperancinha.

206850943 

 CENTRO HOSPITALAR DO PORTO, E. P. E.

Aviso n.º 4493/2013

Lista de candidatos admitidos e excluídos — Categoria 
de assistente de medicina interna

Para conhecimento dos interessados, torna -se pública a lista de candi-
datos admitidos e excluídos no procedimento simplificado conducente 
ao recrutamento de pessoal médico para a categoria de assistente, da área 
hospitalar — medicina interna — da carreira médica, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 3, de 4 de janeiro de 2013, aviso n.º 114/2013:

Candidatos admitidos:
Ana Rita Lopes Vieira Cruz.
Joana Antunes da Silva de Melo Pestana.
Joana Cristina de Oliveira Carneiro.
José Luís Bernardo Ribeiro de Almeida.
José Miguel Gomes de Sá.
Magda Patrícia Salgado Fernandes.
Paula Cristina de Castro Rosa.

Candidatos excluídos por não reunirem as condições previstas no 
n.º  1 do aviso de abertura do procedimento concursal:

Ingride Vanessa Macedo Fernandes da Costa.
Jean François Dantas Alves.
Marta de Carvalho Rebelo.
19 de março de 2013. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos 

Humanos, Maria Fernanda Ferreira de Oliveira Manarte.
206850813 

 CENTRO HOSPITALAR DE TRÁS-OS-MONTES
E ALTO DOURO, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 4494/2013
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 Centro Hospitalar de Trás -os -Montes e Alto Douro EPE, que 
cessou funções por motivo de aposentação no ano de 2012:

Maria Emília Coutinho Lapa — Enfermeira
Maria Alice Cruz — Assistente operacional




