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PARTE G

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

Aviso n.º 5000/2013

Lista de classificação final do procedimento simplificado conducente 
ao recrutamento de pessoal médico para a categoria de assistente, 
da área hospitalar de Radiologia da carreira médica.
Devidamente homologada por despacho da Dr.ª Maria José Tei-

xeira Cabral Costeira Paulo, Vogal Executiva do Conselho de Ad-
ministração deste Hospital, de 15 de março 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 Radiologia, aberto por aviso 
n.º 103/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 3, 
de 4 de janeiro de 2013:

1 — Pedro Filipe Rodrigues Oliveira da Silva — 17,8 valores
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
25 de março de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 

Delfim Pereira Neto Rodrigues.
206872035 

 Aviso n.º 5001/2013

Procedimento simplificado conducente ao recrutamento de pessoal 
médico para a categoria de assistente, da área hospitalar de Ana-
tomia Patológica da carreira médica.
Faz -se público que ficou deserto o processo de recrutamento de 

médicos com a especialidade de Anatomia Patológica, aberto por 
aviso n.º 105/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 3, 
de 4 de janeiro de 2013. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal 
de Contas.)

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

206872124 

 CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 5002/2013
Nos termos e ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º 

da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, faz -se público que cessaram 
funções, por aposentação, a 1 de abril de 2013, os trabalhadores do 
Centro Hospitalar Lisboa Norte, E. P. E., seguintes:

a) Joaquim Gil Duarte — Assistente Graduado;
b) José Manuel Borges Guerra — Assistente Graduado Sénior;
c) José Manuel Rodrigues Bragança Parreira — Assistente Graduado;
d) Lúcia da Costa Pereira Manhita — Assistente Operacional;
e) Manuel Viriato Alves — Enfermeiro;
f) Maria Alice Leite da Silva — Enfermeira;
g) Maria Borrego Marques Pissarra Cristino —Enfermeira Chefe;.
h) Maria do Carmo de Bianchi Pinto Eliseu — Enfermeira;
i) Maria Cecília Simões Ginga Manuel — Assistente Operacional;
j) Raquel Maria Narciso de Sousa Barros — Enfermeira.

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

206875154 

 HOSPITAL DE FARO, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 5003/2013
Ana Maria Martins, Assistente Operacional com relação jurídica de 

emprego público, na modalidade de contrato de trabalho por tempo 
indeterminado em funções públicas — cessado o acordo de cedência de 

 Aviso (extrato) n.º 5004/2013
Devidamente homologada por deliberação do Conselho de Admi-

nistração deste Hospital de 03.04.2013 e para conhecimento, torna -se 
público que o procedimento simplificado conducente ao recrutamento de 
pessoal médico para a categoria de Assistente de Anestesiologia, da área 
hospitalar, da carreira médica, aberto por Aviso (extrato) n.º 3191/2013, 
publicado no Diário de República, 2.ª série, n.º 45 de 05.03.2013, ficou 
deserto por inexistência de candidatos.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
3 de abril de 2013. — A Responsável pelos Recursos Humanos, Lídia 

Regala.
206875762 

 Aviso (extrato) n.º 5005/2013
Devidamente homologada por deliberação do Conselho de Admi-

nistração deste Hospital de 03.04.2013 e para conhecimento, torna -se 
público que o procedimento simplificado conducente ao recrutamento 
de pessoal médico para a categoria de Assistente de Cardiologia Pediá-
trica, da área hospitalar, da carreira médica, aberto por Aviso (extrato) 
n.º 3191/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 45 de 
05.03.2013, ficou deserto por inexistência de candidatos.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
3 de abril de 2013. — A Responsável pelos Recursos Humanos, Lídia 

Regala.
206875681 

 Aviso (extrato) n.º 5006/2013
Devidamente homologada por deliberação do Conselho de Admi-

nistração deste Hospital de 03.04.2013 e para conhecimento, torna -se 
público que o procedimento simplificado conducente ao recrutamento 
de pessoal médico para a categoria de Assistente de Cardiologia, da área 
hospitalar, da carreira médica, aberto por Aviso (extrato) n.º 3191/2013, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 45 de 05.03.2013, ficou 
deserto por inexistência de candidatos. (Isento de fiscalização prévia do 
Tribunal de Contas)

3.04.2013. — A Responsável pelos Recursos Humanos, Lídia Regala.
206875551 

 Deliberação (extrato) n.º 904/2013
Por deliberação do Conselho de Administração deste Hospital de 

20.03.2013:
Delegação de competências. — Ao abrigo do disposto nos artigos 35.º 

a 37.º do Código do Procedimento Administrativo e do estatuído nos 
artigos 7.º, n.º 3 dos Estatutos constantes do Anexo II do Decreto -Lei 
n.º 233/2005, de 26 de agosto, o Conselho de Administração do Hospital 
de Faro, E. P. E., delega:

1 — As competências que por lei lhe são atribuídas para a prática de 
autorização de realização de transportes, se cumpridas as disposições 
previstas na lei:

1.1 — Pedidos prescritos no Serviço de Urgência e pedidos prescritos 
fora do horário de expediente, independentemente do serviço prescritor, 
num chefe de equipa de urgência, com a faculdade de subdelegar num 
chefe de equipa adjunto.

1.2 — Restantes pedidos, na Administradora Hospitalar, Dr.ª Ga-
briela Peixoto, com a faculdade de subdelegar na técnica superior ou na 
Coordenadora Técnica do Núcleo de Transportes, Dr.ª Cláudia Baptista 
e D. Marisa Carmo, respetivamente.

2 — A presente delegação de competências não exclui a competência 
própria do Conselho de Administração delegante para tomar decisões 
sobre este assunto.

3 — A presente delegação de competências produz efeitos a 01 de 
março de 2013.

2 -4 -2013. — O Presidente do Conselho de Administração, Pedro 
M. H. Nunes.

206875868 

interesse público com a ARS do Algarve, I. P. a 31.03.2013, nos termos 
do n.º 8 do artigo 58.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27/2.

2 de abril de 2013. — A Responsável pelos Recursos Humanos, Lídia 
Regala.

206873859 




