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 Deliberação (extrato) n.º 953/2013
Por Deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar 

Lisboa Norte, E. P. E., de 24 de janeiro 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 dezem-
bro, 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 Interno do Internato Médico, Valter Bruno 
Ribeiro Fonseca, a acumulação de funções na Faculdade de Medicina 
da Universidade de Lisboa.

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

206893599 

 CENTRO HOSPITALAR DE SETÚBAL, E. P. E.

Deliberação (extrato) n.º 954/2013
Torna -se público que o procedimento concursal conducente ao re-

crutamento de pessoal médico para a categoria de assistente, da área de 
Pediatria, da carreira médica, aberto pelo Aviso (extrato) n.º 3622/2013, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 50., de 12 de março, 
ficou deserto por inexistência de candidatos.

12 de abril de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. Alfredo Lacerda Cabral.

206892407 

 Deliberação (extrato) n.º 955/2013

Lista de candidatos admitidos e excluídos do procedimento concur-
sal simplificado para preenchimento de um posto de trabalho na 
categoria de Assistente Hospitalar na especialidade de Oftalmologia

Torna -se pública a lista de candidatos admitidos e excluídos do pro-
cedimento concursal simplificado para preenchimento de um posto 
de trabalho na categoria de Assistente Hospitalar na especialidade de 
oftalmologia, na carreira médica, do mapa de pessoal do Centro Hos-
pitalar de Setúbal, E. P. E., referente ao Aviso n.º 3621/2013, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 50, de 12 de março.

Candidato único e excluído:
Dr. Filipe Miguel Trocado da Costa Fraga Freitas

Por não cumprir os requisitos de admissão ao procedimento concursal, 
nos termos do ponto 1., do Aviso de Abertura.

A lista dos candidatos foi afixada em local visível e público das insta-
lações do Centro Hospitalar de Setúbal no dia 10 de abril de 2013.

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

Dr. Alfredo Lacerda Cabral.
206892431 

 CENTRO HOSPITALAR DE VILA NOVA DE GAIA/ESPINHO, E. P. E.

Aviso n.º 5333/2013
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de 

Vila Nova de Gaia/Espinho, E. P. E. de 11 de abril de 2013, foi homolo-
gada a lista de classificação final, referente ao procedimento simplificado 
para preenchimento de um posto de trabalho na categoria de Assistente 
de Cirurgia Geral, da carreira médica, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 2 de 3 de janeiro de 2013, através do Aviso n.º 35/2013:

Candidatos Aprovados:

1.º  Susana Alexandra Rodrigues Graça — 18,97 valores
2.º  Amélia Susana Santos Brandão Tavares Viveiros — 18,92 valores

Candidatos Excluídos por faltarem à entrevista:

Gilberto Martinho dos Santos Figueiredo
Juliana Sampaio Carneiro Oliveira
Liliana Martins Coutinho Cabral e Lopes
Tânia Denise de Carvalho Teixeira

Nos termos do artigo 100.º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo, os candidatos dispõem de 10 dias, após a publicação da 
presente lista, para se pronunciarem sobre o que se lhe oferecer. (Isento 
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).

11 de abril de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Álvaro Monteiro.

206894579 

 Aviso n.º 5334/2013
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospita-

lar de Vila Nova de Gaia/Espinho, E. P. E. de 11 de abril de 2013, foi 
homologada a lista de classificação final, referente ao procedimento 
simplificado para preenchimento de um posto de trabalho na categoria 
de Assistente de Hematologia Clínica, da carreira médica, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 2 de 3 de janeiro de 2013, através 
do Aviso n.º 31/2013:

Candidatos Aprovados:
1.º Teresa Maria Meira Raposo Melo Lencastre — 17,75 valores
2.º Sérgio Miguel Pereira Chacim — 17,7 valores
3.º Joana Maria Marinho de Sousa Martins — 17,35 valores
4.º Paula Alexandra Martins da Rocha — 13,3 valores

Nos termos do artigo 100.º e seguintes do código do procedimento 
administrativo, os candidatos dispõem de 10 dias, após a publicação da 
presente lista, para se pronunciarem sobre o que se lhe oferecer. (Isento 
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).

11 de abril de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Álvaro Monteiro.

206894602 

PARTE H

 MUNICÍPIO DE ABRANTES

Aviso n.º 5335/2013
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho datado 

de 20/02/2013 e em conformidade com o Artigo 10.º do Decreto -Lei 
n.º 93/2004, de 20/04, republicado pelo Decreto -Lei n.º 104/2006, de 
07/06, em conjugação com o Artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15/01, 
republicada pela Lei n.º 51/2005, de 30/08, nomeei, em regime de 
substituição, Chefe da Divisão de Educação, Ação Social, Juventude, 
Bibliotecas e Arquivos, por um período de 90 dias, a técnica superior 
Maria Isabel Cartaxo Dias.

A nomeação foi feita por urgente conveniência de serviço e produz 
efeitos à data de 1 de abril de 2013.

20/03/2013. — A Presidente da Câmara, Maria do Céu Albuquerque.
306885117 

 Aviso n.º 5336/2013
Para os devidos efeitos se torna público que, nos termos do Artigos 

73.º e 76.º da Lei n.º 59/2008, de 11/09, conjugado com o Artigo 12.º 
da Lei n.º 12 -A/2008, de 27/02:

Foi concluído com sucesso o período experimental, da trabalhadora 
Mónica Sofia Lopes Alves, na carreira e categoria de Técnico Supe-




