
12742  Diário da República, 2.ª série — N.º 76 — 18 de abril de 2013 

março de 2013, aviso (extrato) n.º 4351/2013, foi autorizada a alteração 
e nova constituição de júri:

Composição e identificação do Júri:
Presidente: Carlos Manuel Amaral Cruz, assistente graduado sénior 

de cirurgia geral do Instituto Português de Oncologia de Coimbra Fran-
cisco Gentil, EPE.

1.º Vogal efetivo, Isabel Cristina Toucedo Dias Ferrão, assistente 
graduado sénior de cirurgia geral, do Instituto Português de Oncologia 
de Coimbra Francisco Gentil, EPE, que substituirá o presidente nas suas 
faltas e impedimentos.

2.º Vogal efetivo: Maria Eugénia Meirinhos Granjo, assistente gradu-
ado de cirurgia geral, do Instituto Português de Oncologia de Coimbra 
Francisco Gentil, EPE.

3.º Vogal efetivo: João Emanuel Baptista Santos Pereira, assistente 
de cirurgia geral, do Instituto Português de Oncologia de Coimbra 
Francisco Gentil, EPE.

4.º Vogal efetivo: Maria Conceição Pinto Silva, assistente de cirur-
gia geral, do Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco 
Gentil, EPE.

11 de abril de 2013. — O Administrador Hospitalar, José Miguel 
Perpétuo.

206890285 

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, E. P. E.

Deliberação (extrato) n.º 944/2013
Após homologação em 04 de abril de 2013 pelo Conselho de Adminis-

tração da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E., e para conhe-
cimento dos interessados, torna -se publica a lista de classificação final 
do procedimento simplificado conducente ao recrutamento de pessoal 
médico para um posto de trabalho na categoria de Assistente de Hema-
tologia Clínica, tendo sido publicado no Diário da República 2.ª série, 
n.º 6 de 09 de janeiro de 2013, Deliberação (extrato) n.º 52/2013:

Teresa Maria Meira Raposo de Melo Lencastre — 18,51 valores
Joana Maria Marinho de Sousa Martins — 17,54 valores
Sérgio Miguel Pereira Chacim — a)

a) Não compareceu à entrevista

Nos termos do artigo 100 e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo, os candidatos dispõem do prazo de 10 (dez) dias úteis, 
para querendo por escrito, se pronunciarem sobre o que lhes oferecer 
acerca da referida lista de candidato(s), que será afixada no placar do 
Serviço de Gestão de Recursos Humanos da Unidade Local de Saúde do 
Alto Minho, E. P. E. e publicada na página oficial desta Instituição.

11 de abril de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. António Franklim Ribeiro Ramos.

206890471 

 Deliberação (extrato) n.º 945/2013
Após homologação em 04 de abril de 2013 pelo Conselho de 

Administração da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E., 
e para conhecimento dos interessados, torna -se pública a lista de 
classificação final do procedimento simplificado conducente ao 
recrutamento de pessoal médico para um posto de trabalho na ca-
tegoria de Assistente de Ortopedia, tendo sido publicado no Diário 
da República 2.ª série, n.º 6 de 09 de janeiro de 2013, Deliberação 
(extrato) n.º 51/2013:

Carlos Norberto Pinto da Silva — 18,8.
José Eduardo Fraga Ferreira — 18,3.
Frederico José Antunes Raposo — 17,8.
Joana Manuel Ferreira de Freitas — 17,4.

Nos termos do artigo 100 e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo, os candidatos dispõem do prazo de 10 (dez) dias 
úteis, para querendo por escrito, se pronunciarem sobre o que lhes 
oferecer acerca da referida lista de candidato(s), que será afixada 
no placar do Serviço de Gestão de Recursos Humanos da Unidade 
Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E. e publicada na página oficial 
desta Instituição.

11 de abril de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. António Franklim Ribeiro Ramos.

206890099 

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, E. P. E.

Deliberação (extrato) n.º 946/2013

Devidamente homologada por deliberação do Conselho de Admi-
nistração Unidade Local de Saúde da Guarda, E. P.E de 19.03.2013, 
a seguir se publica a lista de categoria de Assistente da especialidade 
de Ginecologia/Obstetrícia da Carreira Especial Médica, do mapa de 
pessoal da Unidade Local de Saúde da Guarda, E. P. E., publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 3, de 04 de janeiro de 2013, Aviso 
n.º 143/2013, Referência 04.

Candidatos Aprovados:

Dr.ª Andreia Daniela Berrincha Travassos Relvas obteve 17,595 va-
lores

A lista de ordenação final, e a corresponde homologação, foi notificada 
a candidata e afixado no placard do serviço de recursos humanos (isento 
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)

11 de abril de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. Vasco Teixeira Lino.

206888982 

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

Aviso n.º 5262/2013

Procedimento concursal simplificado conducente ao recrutamento 
de pessoal médico para a categoria de assistente da área hospitalar 
de neurorradiologia da carreira especial médica — Publicação da 
lista unitária de ordenação final dos candidatos.

Torna -se pública a lista unitária de ordenação final dos candi-
datos relativa ao procedimento concursal simplificado conducente 
ao recrutamento de pessoal médico para a categoria de Assistente 
de Neurorradiologia, no âmbito do mapa de pessoal da Unidade 
Local de Saúde de Matosinhos, E. P. E., a que se reporta o aviso 
n.º 520/2013, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 6, 
de 9 de janeiro. 

Ordenação Nome Nota final

1.º Joana Maria Esteves Martins . . . . . . . . . . . . . . . . 19,15
2.º Ana Teresa Vide Henriques Silva Riobom Brochado 18,20
– Marco Jorge Simões Metelo de Almeida Lourenço a)
– Cátia Andreia Pontes Sousa Mendes Marques . . . b)
– Pedro Miguel Nunes Pais Gomes  . . . . . . . . . . . . c)
– Maria Virgínia Ferreira da Silva Castro Mendes d)

a) Excluído(a) por não ter comparecido à entrevista profissional de seleção.
b) Excluído(a) por desistência do procedimento concursal.
c) Excluído(a) uma vez que o seu contrato a termo resolutivo incerto não se manteve 

em vigor, nos termos do ponto n.º 1 do aviso de abertura do procedimento concursal (Aviso 
n.º 520/2013) e do n.º 5 do artigo 12.º -A do Decreto -Lei n.º 203/2004, de 18 de agosto, visto 
o mesmo o ter denunciado aquando do final do internato médico.

d) Excluído(a) por não ter concluído o internato médico na 2.ª época de 2012, conforme 
disposto no Aviso n.º 520/2012 de 9 de janeiro.

 A lista unitária de ordenação final dos candidatos foi homologada, 
após conclusão da formalidade de audiência prévia dos interessados, 
por deliberação do Conselho de Administração de 9 de abril de 2013 
e notificada aos candidatos, por correio eletrónico, encontrando -se 
afixada em local visível e público das instalações do Hospital Pedro 
Hispano, sito na Rua Dr. Eduardo Torres, S/n, 4464 -513 Senhora da 
Hora.

Da homologação da lista unitária de ordenação final pode ser inter-
posto recurso administrativo, devendo eventual interposição ser comu-
nicada ao Serviço de Gestão de Recursos Humanos da Unidade Local 
de Saúde de Matosinhos, E. P. E.

11 de abril de 2013. — O Diretor do Departamento de Gestão 
de Recursos Humanos e Gestão Documental, Manuel Alexandre 
Costa.

206890585 




