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 CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, E. P. E.

Deliberação (extrato) n.º 925/2013
Procedimento simplificado conducente ao recrutamento

de pessoal médico para a categoria de assistente,
da área hospitalar — Radioterapia — da carreira médica

Após homologação, por Deliberação do Conselho de Administração 
do Centro Hospitalar Lisboa Norte, E. P. E., de 4 de abril de 2013, torna-
-se pública a lista de classificação final do procedimento simplificado 
conducente ao recrutamento de pessoal médico para a categoria de 
assistente, da área hospitalar — Radioterapia — da carreira médica, 
com vista ao preenchimento de um posto de trabalho na categoria de 
assistente da especialidade de radioterapia, da carreira médica, publi-
cado, no Diário da República, 2.ª série, n.º 4, de 7 de janeiro de 2013, 
Aviso n.º 259/2013:

Candidata aprovada:
1.º Ana Cristina de Melo Bordalo Amado — 18,6 valores;
9 de abril de 2013. — O Diretor do Serviço de Recursos Humanos, 

Rogério Alexandre Branco Fernandes Costa.
206883481 

 CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E. P. E.

Deliberação (extrato) n.º 926/2013
Procedimento simplificado conducente ao recrutamento

de pessoal médico para a categoria de assistente,
da área hospitalar — Nefrologia — da carreira médica

Após homologação, por Deliberação do Conselho de Administração 
do Centro Hospitalar Lisboa Norte, E. P. E., de 4 de abril de 2013, 
torna -se pública a lista de classificação final do procedimento simpli-
ficado conducente ao recrutamento de pessoal médico para a categoria 
de assistente, da área hospitalar — Nefrologia — da carreira médica, 
com vista ao preenchimento de um posto de trabalho na categoria de 
assistente da especialidade de nefrologia, da carreira médica, publicado, 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 4, de 7 de janeiro de 2013, Aviso 
n.º 262/2013:

Candidatos aprovados:
1.º João Paulo de Mesquita Albuquerque Gonçalves — 18,9 valores;
2.º Ricardo Bettencourt Oliveira Senos Vizinho — 18,8 valores.

Candidato excluído:
Nuno Viana Coutinho de Oliveira Figueiredo — Por não ter compa-

recido à entrevista.
9 de abril de 2013. — O Diretor do Serviço de Recursos Humanos, 

Rogério Alexandre Branco Fernandes Costa.
206883465 

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

Aviso n.º 5134/2013
Dando cumprimento ao estipulado no n.º 5 da cláusula 25.ª do acordo 

coletivo celebrado entre o Centro Hospitalar de Coimbra, E. P. E., e 
outros e a Federação Nacional dos Médicos — FNAM e outro — Trami-
tação do procedimento concursal de recrutamento para postos de trabalho 
da carreira médica, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 48, 
de 29/11/2011, e depois de devidamente homologada pelo Conselho 
de Administração deste Centro Hospitalar em 02 de abril de 2013, a 
seguir se publica a lista de classificação final do procedimento concursal 
comum para constituição de reservas de recrutamento para satisfação 
de necessidades futuras na ocupação de postos de trabalho na categoria 
de Assistente de Pneumologia, da carreira especial médica — área de 
exercício hospitalar, aberto pelo Aviso n.º 16913/2012, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 245, de 19 de dezembro de 2012, 
retificado por declaração de retificação n.º 5/2013, publicada no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 2, de 2 de janeiro de 2013.

1.º Tânia Glória Almeida Guimarães Pedro — 17,60 Valores
2.º Ana Paula Almeida Santos Vaz da Silva — 15,90 Valores
3.º Catarina Sofia Romano Gonçalves Guimarães — 15,20 Valores

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

Dr. Carlos Alberto Vaz.
206883821 

 Aviso n.º 5135/2013

Lista de classificação final do procedimento simplificado condu-
cente ao recrutamento de pessoal médico para a categoria de 
assistente da área de anestesiologia da carreira médica, aberto 
por aviso n.º 118/2013, publicado no Diário da República 2.ª série 
n.º 3, de 04/01.
Devidamente homologada por Deliberação do Conselho de Adminis-

tração deste Centro Hospitalar, de 02 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 de anestesiologia da carreira médica, aberto por aviso n.º 118/2013, 
publicado no Diário da República 2.ª série n.º 3, de 04/01:

1 — João Diogo Ferreira Maia — 17,40 Valores
2 — Ana Cristina Vieira Pires — 16,90 Valores
3 — Ana Filipa Ventura Pinto Vieira Sá Maia — 16,75 Valores
4 — Maria Raquel Vilano Caetano — 16,50 Valores

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

Dr. Carlos Alberto Vaz.
206883854 

 HOSPITAL DE FARO, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 5136/2013
Devidamente homologada por deliberação do Conselho de Admi-

nistração deste Hospital de 03.04.2013, a seguir se publica a lista de 
classificação final do procedimento simplificado conducente ao recru-
tamento de pessoal médico para a categoria de Assistente de Anatomia 
Patológica, da área hospitalar, da carreira médica, aberto por Aviso 
(extrato) n.º 123/2013, publicado no Diário de República, 2.ª série, 
n.º 3, de 04.01.2013:

Candidato excluído:
Marcos António da Silva Guimarães

(por não comparência à entrevista profissional)

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
08.04.2013 — A Responsável pelos Recursos Humanos, Lídia Regala.

206883976 

 HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM, E. P. E.

Despacho n.º 5165/2013
Por despacho do conselho de administração do Hospital Distrital de 

Santarém, E. P. E., de 13 de março de 2013, foi nomeado auditor interno 
em comissão de serviço de direito privado o técnico superior Carlos José 
Afonso Henriques, com efeitos a 1 de abril de 2013.

10 de abril de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. José Rianço Josué.

206885085 

 HOSPITAL GARCIA DE ORTA, E. P. E.

Declaração de retificação n.º 479/2013
Por ter sido publicado com inexatidão o aviso n.º 3716/2013, de 13 de 

março, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 51, do processo 
de recrutamento de assistente — área hospitalar da carreira médica, na 
especialidade de medicina interna, retifica -se que onde se lê:

«1 — Requisitos de admissão
Podem candidatar -se ao processo de recrutamento aberto pelo pre-

sente aviso os médicos detentores do grau de especialista de medicina 
interna e inscritos na ordem dos médicos, que tenham concluído o 
respetivo internato médico na 2.ª época de 2010, numa das duas épocas 
de 2011 e na 1.ª época de 2012, cujo contrato a termo resolutivo incerto 
se tenha mantido, nos termos do n.º 5 do artigo 12.º -A do Decreto -Lei 
n.º 203/2004, de 18 de agosto»




