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PARTE G

 CENTRO HOSPITALAR DO ALTO AVE, E. P. E.

Aviso n.º 4908/2013

Lista de classificação final do procedimento simplificado condu-
cente ao recrutamento de pessoal médico para a categoria de 
assistente, da área hospitalar de Medicina Interna 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 2 de abril 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 Medicina Interna, aberto por aviso n.º 17191/2012, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 250, de 27 de de-
zembro de 2012:

1 — Magda Patrícia Salgado Fernandes — 17,9 valores
2 — José Miguel Gomes de Sá — 17,8 valores
3 — Ana Rita Lopes Vieira da Cruz — 15,8 valores
4 — Paula Cristina de Castro Rosa — 15,6 valores
5 — Helena do Carmo Almeida Fernandes — 15,5 valores
6 — Isabel Cristina Meira Leite Trindade — 15,4 valores
7 — Joana Cristina de Oliveira Carneiro — 15,0 valores
8 — Joana Antunes da Silva de Melo Pestana — Excluída a)

a) Não compareceu à entrevista de seleção.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

3 de abril de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Delfim Pereira Neto Rodrigues.

206872221 

 Aviso n.º 4909/2013

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

de assistente, da área hospitalar de Cirurgia Geral da carreira médica
Devidamente homologada por despacho da Dr.ª Maria José Teixeira 

Cabral Costeira Paulo, Vogal Executiva do Conselho de Administração 
deste Hospital, de 2 de abril de 2013, a seguir se publica a lista de classi-
ficação final do procedimento simplificado conducente ao recrutamento 
de pessoal médico para a categoria de assistente, da área hospitalar de 
Cirurgia Geral, aberto por aviso n.º 17194/2012, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 250, de 27 de dezembro de 2012:

1 — Juliana Sampaio Carneiro de Oliveira — 18,5 valores
2 — Carlos Eduardo Perdigão Costa de Almeida — 18 valores
3 — Gilberto Martinho dos Santos Figueiredo — 16,5 valores
4 — Liliana Martins Coutinho Cabral e Lopes — 16 valores
5 — Tânia Denise de Carvalho Teixeira — 15 valores

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
3 de abril de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 

Delfim Pereira Neto Rodrigues.
206872198 

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 4910/2013
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, na sua redação atual, e da alínea a) 
do artigo 248.º conjugado com a alínea c) do artigo 251.º, ambos do 
Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela 
Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se pública a listagem do tra-
balhador que cessou a relação jurídica de emprego público, por motivo 
de aposentação, no dia 1 de abril de 2013: 

Nome Carreira Categoria Escalão/posição remuneratória

Lucinda Celeste Pereira Martins Soares Pina  . . . Médica  . . . . . . . . . . . . . . . . Assistente Graduada de Medicina Geral 
e Familiar.

Entre 5.ª e 6.ª

 (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
4 de abril de 2013. — O Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Manuel Alexandre Costa.

206872181 

PARTE H

 MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

Aviso (extrato) n.º 4911/2013

Celebração de contratos de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da 
Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, se faz público que em 01/03/2013 
foram celebrados contratos de trabalho em funções públicas por tempo in-
determinado com os trabalhadores abaixo indicados por força do disposto 
no n.º 3 do artigo 17.º da lei preambular que aprovou o RCTFP, em virtude 
de se ter verificado uma alteração da sua situação jurídico -funcional:

Ana Paula Gonçalves Teixeira, carreira/categoria de Assistente Ope-
racional, posicionada na 2.ª posição remuneratória da categoria;

Fernando Manuel e Silva, carreira/categoria de Assistente Operacio-
nal, posicionado entre a 1.ª e a 2.ª posição remuneratória da categoria;

Margarida Rosa da Cunha Castro Carvalho Corvo, carreira/categoria de 
Assistente Técnico, posicionada na 6.ª posição remuneratória da categoria;

Maria da Graça Correia de Andrade, categoria de Coordenador Téc-
nico da carreira de Assistente Técnico, posicionada na 2.ª posição re-
muneratória da categoria;

Maria do Céu Nunes Silva Rosa Moreira, categoria de Coordenador 
Técnico da carreira de Assistente Técnico, posicionada na 2.ª posição 
remuneratória da categoria;

Maria do Céu Sousa Alves da Cunha, carreira/categoria de Assistente 
Técnico, posicionada na 6.ª posição remuneratória da categoria;

Sara Fabiana Moreira Pereira, carreira/categoria de Assistente Téc-
nico, posicionada na 2.ª posição remuneratória da categoria;

Teresa Manuela da Silva e Sousa, carreira/categoria de Assistente 
Técnico, posicionada na 2.ª posição remuneratória da categoria.

4 de março de 2013. — O Vereador, José Manuel Moreira de Carvalho.
306808467 




