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 Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto

Aviso n.º 5330/2013
Nos termos do disposto nos artigos 36.º/4/5/6 e 39.º da Porta-

ria n.º 83 -A/2009, de 22.1, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6.4, em conjugação com o artigo 110.º/1 do Regime 
Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES), bem como com 
os artigos 161.º a 165.º do Código do Procedimento Administrativo 
(CPA), notificam -se os candidatos ao procedimento concursal comum 
para ocupação de 1 posto de trabalho da carreira e categoria de assistente 
técnico do mapa de pessoal da Escola Superior de Tecnologia da Saúde 
do Porto (ESTSP), previsto e não ocupado na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, publicitado 
no Diário da República pelo Aviso n.º 1108/2011, de 11.1, reatado pelo 
Aviso n.º 15622/2012, de 21.11 (Referência A), que:

1 — A respetiva lista unitária de ordenação final dos candidatos 
aprovados foi homologada por despacho da Vice -Presidente da Escola 
Superior de Tecnologia da Saúde do Porto, de 11 de abril de 2013.

2 — Sem prejuízo da faculdade de reclamação (artigo 162.º do CPA), 
do ato de homologação cabe impugnação judicial direta (artigo 110.º/1 
do RJIES e Código de Processo nos Tribunais Administrativos).

Lista de ordenação final dos candidatos aprovados
Referência A: Apoio ao Centro de Informática 

Ordenação Nome Classificação

1.º Carla Mónica de Sousa Pedrosa Campos . . . 14,80
2.º Vítor Rodrigo de Paiva  . . . . . . . . . . . . . . . 14,27
3.º Carlos Francisco Novais Moreira  . . . . . . . 14,08
4.º Ana Isabel Pinto Teixeira Pereira. . . . . . . . 13,20
5.º João Carlos Amorim Lopes  . . . . . . . . . . . . 11,61

 11 de abril de 2013. — O Presidente, Agostinho Cruz.
206892942 

 Instituto Superior de Engenharia do Porto

Despacho (extrato) n.º 5305/2013
Por despacho de 1 de fevereiro de 2013 do Presidente do Instituto 

Superior de Engenharia do Porto, foi autorizada a renovação do contrato 
de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, para o exercício 
de funções de docente da Licenciada Ana Paula Lopes Figueiredo Costa 
Marques, na categoria de Assistente Convidado, em regime de tempo 
tempo Parcial — 50 %, auferindo o vencimento correspondente ao 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

Despacho n.º 5306/2013
Face ao pedido de escusa apresentado por três membros do Júri do 

concurso para recrutamento de um professor -coordenador para a área dis-
ciplinar de Ciências da Comunicação e da Linguagem, aberto pelo Edital 
n.º 1108/2011, publicado no Diário da República n.º 212, 2.ª série, de 4 de 
novembro, para o qual tinham sido nomeados pelo meu Despacho n.º 62/
SPr/2011 de 29 de junho, nomeio, em sua substituição, nos termos da alínea 
d) do n.º 1 do artigo 25.º dos Estatutos do Instituto Politécnico de Setúbal 
(IPS) e do n.º 1 do artigo 21.º do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente 
do Ensino Superior Politécnico (ECPDESP), as seguintes individualidades:

Professora Doutora Isabel Hub Faria, Professora Catedrática Apo-
sentada;

Professor Doutor João Miguel Marques da Costa, Professor Catedrá-
tico da Universidade Nova de Lisboa;

Professor Doutor Paulo José Tente da Rocha Santos Osório, Professor 
Associado com Agregação da Universidade da Beira Interior.

Assim, o Júri do concurso para recrutamento de um professor -coordenador 
para a área disciplinar de Ciências da Comunicação e da Linguagem, aberto 
pelo Edital n.º.1108/2011, publicado no Diário da República n.º.212, 
2.ª série, de 4 de novembro, passará a ter a seguinte constituição:

Presidente: Professora Maria Fernanda Venâncio Dores Pestana, Di-
retora da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal.

Vogais: Professora Doutora Isabel Hub Faria, Professora Catedrática 
Aposentada;

Professor Doutor João Miguel Marques da Costa, Professor Catedrá-
tico da Universidade Nova de Lisboa;

Professor Doutor Paulo José Tente da Rocha Santos Osório, Professor 
Associado com Agregação da Universidade da Beira Interior;

Professora Doutora Isabel Maria Rodrigues Amaral Oliveira, Profes-
sora Coordenadora da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico 
de Setúbal;

Professora Doutora Maria Fernanda Ribeiro Botelho de Sousa, Pro-
fessora Coordenadora da Escola Superior de Educação do Instituto 
Politécnico de Setúbal.

A nomeação da Profª Professora Maria Fernanda Venâncio Dores 
Pestana, Diretora da Escola Superior de Saúde deste Instituto, como 
Presidente do Júri, é efetuada ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 23.º 
do ECPDESP.

4 de abril de 2013. — O Presidente, Prof. Doutor Armando Pires.
206895842 

índice 100 -2/3 -50 %, escalão 1 do anexo II do Decreto -Lei n.º 408/89, de 
18/11, com inicio a 29 de março de 2013 cessando a 28 de março de 2014.

1 de fevereiro de 2013. — O Presidente, João Manuel Simões da 
Rocha.

206891532 

PARTE G

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

Aviso n.º 5331/2013

Procedimento concursal comum para preenchimento de vagas
de médicos e para o Centro Hospitalar do Baixo Vouga EPE

Lista de admitidos e excluídos da especialidade
Dermato -Venerologia

Nos termos do disposto no Decreto  -Lei n.º 45/2009, de 13/02 e 
no Despacho n.º 2546/2013, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 33, 15 de fevereiro de 2013 que, por homologação do Con-
selho de Administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E. P. E., 
de 09 de abril de 2013, publica -se a lista de admitidos e excluídos ao 
procedimento concursal comum de recrutamento de médicos para o 

Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E. P.E. — Especialidade Dermato-
-Venereologia (referência 2), para celebração de contrato individual de 
trabalho por tempo indeterminado, tendo em vista a ocupação de um 
posto de trabalho da categoria de Assistente da Carreira Médica apro-
vada pelo Decreto  -Lei n.º 266 -D/2012, 31/12, previsto e não ocupado:

Após apreciação da documentação apresentada pelos candidatos avaliando o 
cumprimento dos requisitos legais para admissão ao concurso encontra -se dispo-
nível a lista de admitidos e excluídos na especialidade de Dermato -Venerologia 
permitindo pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação deste aviso 
no Diário da República a realização da audiência dos interessados. 

Excluídos Admitidos

Rita Venina de Amaral Pereira Guedes.
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 Qualquer informação adicional poderá ser obtida junto do Serviço de 
Gestão de Recursos Humanos, através de contacto por correio eletrónico 
para o endereço rhv@hdaveiro.min -saude.pt.

11 de abril de 2013. — A Técnica Superior do Serviço de Gestão de 
Recursos Humanos, Aida Maria Marques Teixeira Valente Monteiro.

206891379 

 Aviso n.º 5332/2013

Procedimento concursal comum para preenchimento de vagas
de médicos e para o Centro Hospitalar do Baixo Vouga EPE

Lista de admitidos e excluídos da especialidade Pneumologia
Nos termos do disposto no Decreto  -Lei n.º 45/2009, de 13/02 e no 

Despacho n.º 2546/2013, publicado no Diário da República, 2.ª sé-
rie — N.º 33 — 15 de fevereiro de 2013 que, por homologação do Con-
selho de Administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E. P. E., 
de 09 de abril de 2013, publica -se a lista de admitidos e excluídos ao 
procedimento concursal comum de recrutamento de médicos para o 
Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E. P.E. — Especialidade Pneumo-
logia (referência 5), para celebração de contrato individual de trabalho 
por tempo indeterminado, tendo em vista a ocupação de um posto de 
trabalho da categoria de Assistente da Carreira Médica aprovada pelo 
Decreto  -Lei n.º 266 -D/2012, 31/12, previsto e não ocupado:

Após apreciação da documentação apresentada pelos candidatos ava-
liando o cumprimento dos requisitos legais para admissão ao concurso 
encontra -se disponível a lista de admitidos e excluídos na especialidade 
de Pneumologia permitindo pelo prazo de 10 dias úteis a contar da 
data da publicação deste aviso no Diário da República a realização da 
audiência dos interessados. 

Excluídos Admitidos

*Carla Manuela Valente da Silva Ana Paula Almeida dos Santos Vaz 
da Silva.

Luís Miguel Vaz Rodrigues.

*Motivo Exclusão: A candidata excluída terminou a sua especialidade na 1.ª época de 2010.

 Qualquer informação adicional poderá ser obtida junto do Serviço de 
Gestão de Recursos Humanos, através de contacto por correio eletrónico 
para o endereço rhv@hdaveiro.min -saude.pt.

11 de abril de 2013. — A Técnica Superior do Serviço de Gestão de 
Recursos Humanos, Aida Maria Marques Teixeira Valente Monteiro.

206891362 

 Declaração de retificação n.º 498/2013

Retificação ao aviso n.º 4491/2013, de 2 de abril de 2013

Procedimento concursal comum para preenchimento de vagas 
de médicos para o Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E. P. E.

Classificação final — Especialidade radiologia
Nos termos do disposto no Decreto -Lei n.º 45/2009, de 13 de fe-

vereiro, e no despacho n.º 15630/2012, publicado no Diário da Re-
pública,2.ª série, n.º 237, de 7 de dezembro de 2012 que, após ho-
mologação do conselho de administração do Centro Hospitalar do 
Baixo Vouga, E. P. E., de 27 de fevereiro de 2013, publica -se, após 
homologação, a lista final da ordenação dos candidatos ao procedi-
mento concursal comum de recrutamento de médicos para o Centro 
Hospitalar do Baixo Vouga, E. P.E. — especialidade radiologia (re-
ferência 07), para celebração de contrato individual de trabalho por 
tempo indeterminado, tendo em vista a ocupação de um posto de 
trabalho da categoria de assistente da carreira médica aprovada pelo 
Decreto -Lei n.º 266 -D/2012, 31 de dezembro, previsto e não ocupado: 

Nome Classificação 
final

Erique Manuel Correia Guedes Pinto  . . . . . . . . . . . . . . 16,37
Cândida Sofia Pontes Neves Lourenço Marcelino  . . . . 16,04
Pedro Silvério Marques  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,57

 Qualquer informação adicional poderá ser obtida junto do Serviço de 
Gestão de Recursos Humanos, através de contacto por correio eletrónico 
para o endereço rhv@hdaveiro.min -saude.pt.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).
11 de abril de 2013. — A Técnica Superior do Serviço de Gestão de 

Recursos Humanos, Aida Maria Marques Teixeira Valente Monteiro.
206891387 

 CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA-POMBAL, E. P. E.

Deliberação (extrato) n.º 950/2013
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar 

de Leiria -Pombal, E. P. E., de 4 de abril de 2013, foi ao Dr. Célio Ferreira 
Fernandes, assistente graduado sénior de medicina interna, do mapa de 
pessoal deste centro hospitalar, autorizada a redução de horário para 
40 horas semanais, ao abrigo do n.º 10 do artigo 31.º do Decreto -Lei 
n.º 73/90 de 6 de março, por reunir os requisitos estabelecidos por lei.

12 de abril de 2013. — O Vogal Executivo, Licínio Oliveira de Car-
valho.

206892423 

 Despacho (extrato) n.º 5307/2013
Por despacho de 5 de abril de 2013, foi a Maria Luísa de Sousa Fialho, 

enfermeira graduada, do mapa de pessoal deste centro hospitalar, autori-
zada a redução de horário de trabalho para 30 horas semanais, ao abrigo 
do n.º 3 do artigo 57.º do Decreto -Lei n.º 437/91 de 8 de novembro, por 
reunir os requisitos estabelecidos por lei.

12 de abril de 2013. — O Vogal Executivo, Licínio Oliveira de Car-
valho.

206892448 

 Despacho (extrato) n.º 5308/2013
Por despacho de 5 de abril de 2013, foi a Laurinda Sousa Gil, enfer-

meira graduada, do mapa de pessoal deste centro hospitalar, autorizada 
a redução de horário de trabalho para 33 horas semanais, ao abrigo do 
n.º 3 do artigo 57.º do Decreto -Lei n.º 437/91 de 8 de novembro, por 
reunir os requisitos estabelecidos por lei.

12 de abril de 2013. — O Vogal Executivo, Licínio Oliveira de Car-
valho.

206892529 

 CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E. P. E.

Deliberação (extrato) n.º 951/2013
Por deliberação do conselho de administração do Centro Hospitalar 

Lisboa Norte, E. P. E., de 7 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 fevereiro 
(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 dezembro, foi 
autorizada ao técnico de diagnóstico e terapêutica Filipe José Gonçalves 
Soares, do mapa de pessoal do mesmo Centro Hospitalar, a acumulação de 
funções na Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa.

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

206893477 

 Deliberação (extrato) n.º 952/2013
Por Deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar 

Lisboa Norte, E. P. E., de 4 de abril 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 
dezembro, foi autorizada ao Enfermeiro, Rui Paulo Ramalho Inês, do 
mapa de pessoal do mesmo Centro Hospitalar, a acumulação de funções 
na Escola Superior de Saúde — Instituto Politécnico de Setúbal, pelo 
período de seis meses, com efeitos a 7 de abril de 2013.

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

206891849 




