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 O candidato dispõe de dez dias, após publicação da presente lista, para 
se pronunciar sobre o que se lhes oferecer, nos termos do artigo 100.º 
e seguintes, do Código do Procedimento Administrativo. (Isento de 
fiscalização do Tribunal de Contas)

16 de abril de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Adriano Rodrigues.

206900141 

 HOSPITAL DO ESPÍRITO SANTO DE ÉVORA, E. P. E.

Deliberação (extrato) n.º 983/2013
Por deliberação do conselho de administração do Hospital Espírito 

Santo de Évora, E. P. E., de 5 de abril de 2013, foi homologada a lista 
de classificação final, referente ao procedimento simplificado para 
preenchimento de dois postos de trabalho na categoria de assistente 
de medicina interna da carreira médica, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 4, de 7 de janeiro de 2013, através do aviso (extrato) 
n.º 279/2013:

Candidatos aprovados:
1.º Dr.ª Cláudia Susana dos Santos Falé — 18,95 valores.
2.º Dr.ª Filipa Costa de Mendonça Almeida — 18,7 valores.

Candidatos excluídos por faltarem à entrevista:
Dr.ª Dália Carvalho Estêvão Couvinhas Marques.
Dr. Ion Hariton.

Nos termos dos artigos 100.º e seguintes do Código do Pro-
cedimento 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.)

16 de abril de 2013. — A Diretora do Serviço de Gestão de Re-
cursos Humanos, Maria Teresa Rodrigues dos Santos Correia Fer-
nandes.

206901154 

 Deliberação (extrato) n.º 984/2013
Por deliberação do Conselho de Administração do Hospital Espírito 

Santo de Évora, E. P. E. de 05 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 Assis-
tente de Cirurgia Vascular da carreira médica, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 3, de 4 de janeiro de 2013, através do Aviso 
(extrato) n.º 126/2013:

Candidato Aprovado:

Dr. Emanuel António Fontes Dias — 18,82 valores

Candidatos Excluídos: Nenhum

Nos termos do artigo 100.º e seguintes do código de procedimento 
administrativo, os candidatos dispõem de 10 dias, após a publicação da 

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

Deliberação (extrato) n.º 985/2013
Após homologação em 11 de abril de 2013 pelo Conselho de Admi-

nistração da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E., e para 
conhecimento da interessada, torna -se pública a lista de classificação 
final do procedimento simplificado conducente ao recrutamento de 
pessoal médico para um posto de trabalho na categoria de Assistente de 
Ortopedia, tendo sido publicado no Diário da República 2.ª série, n.º 45 
de 05 de março de 2013, Deliberação (extrato) n.º 699/2013:

Cristina Maria Varino de Sousa — 19,08 valores

Nos termos do artigo 100 e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo, o candidato dispõem do prazo de 10 (dez) dias úteis, 
para querendo por escrito, se pronunciar sobre o que lhe 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.

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

206898045 

 Deliberação (extrato) n.º 986/2013
Após homologação em 11 de abril de 2013 pelo conselho de admi-

nistração 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 categoria de assistente 
de medicina interna, tendo sido publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 6, de 9 de janeiro de 2013, deliberação (extrato) n.º 52/2013:

Ana Rita Lopes Vieira da Cruz — 17,86 valores.
Joana Cristina de Oliveira Carneiro — 17,68 valores.
Paula Cristina de Castro Rosa — 17,66 valores.
Joana Antunes da Silva Melo Pestana — 17,64 valores.
José Miguel Gomes de Sá — 17,36 valores.
Magda Patrícia Salgado Fernandes — 17,01 valores.
Dália Carvalho Estêvão Couvinhas Marques (a).
(a) Não compareceu à entrevista.

Nos termos dos artigos 100 e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo, os candidatos dispõem do prazo de 10 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 Ser-
viço de Gestão de Recursos Humanos da Unidade Local de Saúde do 
Alto Minho, E. P. E., e publicada na página oficial desta Instituição.

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

206898126 

presente lista, para se pronunciarem sobre o que se lhe oferecer. (Isento 
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).

16 de abril de 2013. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos 
Humanos, Maria Teresa Rodrigues dos Santos Correia Fernandes.

206901316 

PARTE H

 ASSOCIAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA DOS MUNICÍPIOS
DAS TERRAS DO GRANDE LAGO ALQUEVA

Anúncio n.º 153/2013

Contrato de Trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
conclusão do período experimental com sucesso

No cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 

do artigo 73.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, nos termos 
da alínea c) do n.º 1 do artigo 76.º da mesma lei, torna -se público 
que Vera Lúcia Magarça Garcia Zambujo concluiu com sucesso o 
período experimental referente ao Contrato de Trabalho em Fun-
ções Públicas Por Tempo Indeterminado na carreira e categoria de 
Técnico Superior, na sequência do procedimento concursal comum 
para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado, para preenchimento de um posto de trabalho na 
carreira/categoria de Técnico Superior — Informática de Gestão, 




