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candidatos, para efeitos de realização da audiência dos interessados, nos 
termos do Código do Procedimento Administrativo, sendo a notificação 
efetuada no prazo de 3 dias úteis.

9.4 — Os candidatos serão notificados do ato de homologação das 
deliberações finais do júri.

10 — Notificação dos candidatos: A notificação dos candidatos é 
efetuada, sucessivamente, por uma das seguintes formas:

a) E -mail, com recibo de entrega da notificação;
b) Ofício registado;
c) Notificação pessoal;
d) Aviso publicado na 2.ª série do Diário da República, infor-

mando da afixação em local visível e público da Escola Superior 
de Educação de Coimbra e da disponibilização da sua página ele-
trónica.

11 — Restituição de documentos:
11.1 — A documentação apresentada pelos candidatos respeitantes 

a procedimentos de concurso que tenham sido objeto de impugnação 
jurisdicional só poderá ser restituída após a execução de decisão tran-
sitada em julgado.

11.2 — Salvo o disposto no número anterior, os documentos serão 
restituídos aos candidatos, a pedido destes, até um ano após a cessação 
do concurso, data a partir da qual é destruída a documentação apresen-
tada pelos candidatos.

12 — Composição e identificação do júri: O júri do concurso foi no-
meado pelo Despacho n.º 3188/2013, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 41, de 27.02.2013.

26 de março de 2013. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Coimbra, Rui Jorge da Silva Antunes.

206855463 

PARTE G

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

Deliberação (extrato) n.º 869/2013
Por deliberação do conselho de administração de 12 de dezembro 

de 2012:
Rosa Saudade Ferreira Carmo Jorge Roseta, assistente graduada de 

medicina interna — reconduzida como chefe de equipa do serviço de 
urgência, em comissão de serviço, nos termos do artigo 23.º do Decreto-
-Lei n.º 177/2009, de 4 de agosto. (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.

206853981 

 CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E. P. E.

Deliberação (extrato) n.º 870/2013
Por Deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar 

Lisboa Norte, E. P. E., de 14 de março de 2013, nos termos e ao abrigo 
do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 27.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fe-
vereiro, (LVCR), alterada pelas Leis n.os 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 
3 -B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55 -A/2010, de 31 de 
dezembro, 64 -B/2011, de 30 de dezembro, e 66 -B/2012, de 31 de dezem-
bro, foi autorizada à Assistente Graduada de Pediatria, Anabela Natália de 
Abreu Ferrão, do mapa de pessoal do mesmo Centro Hospitalar, a acumu-
lação de funções na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.

27 de março de 2013. — O Diretor do Serviço de Recursos Humanos, 
Rogério Alexandre Branco Fernandes Costa.

206858582 

 CENTRO HOSPITALAR DO TÂMEGA E SOUSA, E. P. E.

Aviso n.º 4595/2013

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

 da área hospitalar — Imunoalergologia — da carreira médica
Nos termos dos n.os 5 a 7 e 13.º do artigo 12.º -A do Decreto -Lei 

n.º 204/2003, 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 15630/2012, de 3 de dezembro, publicado no Diário da República 
n.º 237/2.ª série de 2012/12/07, faz -se público que, por deliberação 
do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Tâmega e 
Sousa, E. P. E., datada de 2012/12/18, 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 — Imunoalergologia — 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 Imunoaler-
gologia que tenham concluído o respetivo internato médico na 2.ª época 
de 2012, cujo contrato a termo resolutivo incerto se tenha mantido, 
nos ternos do n.º 5 do artigo 12.º -A do Decreto -Lei n.º 203/2004, de 
18 de agosto.

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 14 de agosto, aditado pelo Decreto -Lei n.º 45/2009, 
de 13 de fevereiro.

4 — Caracterização dos postos 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
Nos termos do artigo 34.º da Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, 

a remuneração base mensal ilíquida a atribuir corresponde à remune-
ração de ingresso na categoria de assistente para os trabalhadores com 
relação jurídica de emprego público, no regime de tempo completo na 
sua proporção para o regime de 40 horas semanais.

6 — Local de trabalho
O trabalhador desenvolverá a sua atividade profissional no Centro 

Hospitalar do Tâmega e Sousa, E. P. E., sem prejuízo do regime de 
mobilidade geral aplicável às relações jurídicas de emprego ao abrigo do 
Código do Trabalho e protocolos institucionais com outras instituições 
do Serviço Nacional de Saúde.

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 horas semanais.
10 — Formalização das candidaturas
10.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-

mento dirigido ao Presidente do Conselho de Administração do Centro 
Hospitalar do Tâmega e Sousa, E. P. E., podendo ser entregue direta-
mente nas suas instalações, sitas no lugar de Tapadinho — Guilhufe - 
4564 -007 Penafiel, no período compreendido entre as 09:00 horas e 
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as 16:30 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.

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. José Pedro Fonseca Moreira da Silva — Assistente 
Graduado de Imunoalergologia do Centro Hospitalar Vila Nova de 
Gaia/Espinho, E. P. E.;

1.º Vogal efetivo: Dra. Susana Isabel Pinto Cadinha — Assis-
tente de Imunoalergologia do Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/
Espinho, E. P. E., que substituirá o presidente do júri nas suas faltas e 
impedimentos;

2.º Vogal efetivo: Dra. Daniela Cristina Sousa Malheiro — Assis-
tente de Imunoalergologia do Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/
Espinho, E. P.E

1.º Vogal suplente: Dra. Eva Maria Silva Rebelo Gomes — Assistente 
de Imunoalergologia do Centro Hospitalar do Porto, E. P. E.;

2.º Vogal suplente: Dra. Maria Leonor Cunha Graça — Assistente de 
Imunoalergologia do Centro Hospitalar do Porto, E. P. E.

12 — Afixação da lista de candidatos admitidos e excluídos

A lista de candidatos admitidos e excluídos será afixada nas instala-
ções do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, E. P. E., sitas no lugar 
de Tapadinho — Guilhufe - 4564 -007 Penafiel.

27 de março de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. Carlos Alberto Vaz.

206858144 

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

Despacho (extrato) n.º 4719/2013
Por despacho do Presidente do Conselho Diretivo da Administração 

Central do Sistema de Saúde, I. P., de 20 de dezembro de 2012 e de 
acordo com os n.os 1 e 2 do artigo 13.º do Decreto -Lei n.º 203/2004, 
de 18 de agosto, alterado pelos Decretos -Lei n.º 60/2007, de 13 de 
março e n.º 45/2009, foram colocados no Hospital do Espírito Santo de 
Évora, E. P. E., com efeitos a 01 de janeiro de 2013, os seguintes médicos 
do Internato Médico — Formação Especifica (vagas normais):

Anestesiologia

Lígia Silva Reis

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

Despacho n.º 4720/2013
Torna -se público que, por despacho de 21 de março de 2013, da 

Dr.ª Maria Teresa Carneiro, Vogal Executiva do Conselho de Admi-
nistração do Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco 
Gentil, E. P. E. e, em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 
do artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, foi autori-
zada a cessação da nomeação definitiva, por exoneração a pedido, 
da trabalhadora Mónica Manuel Gomes da Silva, com efeitos a 01 
de abril de 2013.

27 de março de 2013. — A Vogal Executiva do Conselho de Admi-
nistração, Maria Teresa Fernandes Jesus Sousa Carneiro.

206859619 

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO LITORAL ALENTEJANO, E. P. E.

Aviso n.º 4596/2013

Lista de Classificação Final
Categoria de Assistente de Otorrinolaringologia

Após homologação em 20 -03 -2013 pelo Conselho de Administra-
ção da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E. P.E e para 
conhecimento dos interessados torna -se pública a lista de classifica-
ção final do procedimento simplificado conducente ao recrutamento 
para preenchimento de um posto de trabalho na categoria de Assistente 
Hospitalar de Otorrinolaringologia da carreira Médica, desta Unidade 
Local de Saúde, publicado no Diário da República, n.º 5, 2.ª série, de 
08/01/2013, Aviso n.º 392/2013.

Candidatos Admitidos:
Dr.ª Nadia Hassamo Ramos — 18,88 Valores.
26 de março de 2013. — A Presidente do Conselho de Administração, 

Maria Joaquina Matos.
206854694 

Cardiologia
João Filipe Faísca Ventura Toste de Carvalho

Cirurgia Geral
Arnaldo Furtado Paiva de Oliveira Machado
Joana Fazenda dos Santos Duarte Patrício

Gastrenterologia
Irina Mocanu

Ginecologia e Obstetrícia
Inês Fitas Figueiredo Matias

Medicina Interna
Ângela Sofia Carmo Pinheiro
António Manuel da Silva Vicente
Joana Capelas de Oliveira Sant Anna
Tiago Jorge de Almeida Raposo da Gama Ramires

Nefrologia
Filipa Maria Caeiro Alves
Rute Alexandra Cardoso de Aguiar

Pediatria Médica
Raquel de Freitas Costa

Psiquiatria
Sofia Graça Marques
Teresa Martins Alves dos Reis

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).
26 de março de 2013. — A Diretora do Serviço de Gestão de 

Recursos Humanos, Maria Teresa Rodrigues dos Santos Correia 
Fernandes.

206855285 




