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 HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, E. P. E.
Declaração de retificação n.º 519/2013

Por ter saído com inexatidão o aviso n.º 5069/2013, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 73, de 15 de abril de 2013, retifica -se 
que onde se lê:

«Para os devidos efeitos se torna público que os procedimentos 
concursais simplificados conducentes ao recrutamento de pessoal 
médico para a categoria de Assistente Hospitalar de Anestesiolo-
gia e de Dermo -Venereologia da carreira especial médica, abertos 
pelo Aviso n.º 2800/2013, publicado no Diário da República, n.º 40, 
2.ª série, de 26 de fevereiro de 2013, devem considerar -se desertos 
por inexistência de candidatos»

na parte respeitante ao procedimento concursal de Dermo -Venereologia, 
deve ler -se:

«que a única candidata a concurso Ana Maria Carvalho Brinca, foi 
excluída por não possuir um dos requisitos de admissão, ‘conclusão 
da formação médica especializada na 2.ª época de 2010, nas duas 
épocas de 2011 e na 1.ª época de 2012 [...]’.

A candidata dispõe de dez dias, após publicação do presente aviso, 
para se pronunciar sobre o que se lhe oferecer, nos termos do ar-
tigo 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.
206900125 

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

Aviso n.º 5553/2013
Faz -se público, que o procedimento concursal simplificado para 

preenchimento de um posto de trabalho para a categoria de Assistente, 
da área hospitalar de Pneumologia da Carreira Médica, aberto por Aviso 
(extrato) n.º.128/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 3 de 04/01/2013; cessa por inexistência de candidatos, por faltarem 
à entrevista de seleção.

(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.
206901502 

 Aviso n.º 5554/2013
Para os devidos efeitos, torna -se público que o procedimento concursal 

simplificado, para preenchimento de um posto de trabalho, na categoria 
de Assistente Hospitalar de Infecciologia, aberto por aviso n.º.1797/2013, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 25 de 05/02/2013, cessa 
por inexistência de candidatos à sua prossecução. (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.

206901543 

 Aviso n.º 5555/2013
Faz -se público, que o procedimento concursal simplificado, para 

preenchimento de um posto de trabalho para a categoria de Assistente, 
área hospitalar de Ortopedia da Carreira Médica, aberto por Aviso (ex-
trato) n.º 130/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 3 
de 04/01/2013, cessa por inexistência de candidatos, uma vez que estes 
faltaram à entrevista de seleção. (Isento de fiscalização prévia do Tri-
bunal de Contas.)

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

206902215 

 INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE LISBOA
FRANCISCO GENTIL, E. P. E.

Aviso n.º 5556/2013
Para conhecimento dos interessados, torna-se pública a lista de 

candidatos admitidos e excluídos ao procedimento concursal sim-

 REDE FERROVIÁRIA NACIONAL, REFER, E. P. E.
Declaração de retificação n.º 520/2013

No despacho n.º 4684/2013 publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 65, de 3 de abril de 2013, na sua alínea a) e no ponto 1, 
onde se lê «Aquisição de 15.000 toneladas de carril 45E1» deve ler -se 
«Aquisição de 15.000 toneladas de carril 54E1».

17 de abril de 2013. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Rui Lopes Loureiro. — O Vogal do Conselho de Administração, 
Alberto Diogo.

206904054 

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 5557/2013

Lista de Classificação final do procedimento concursal para pre-
enchimento de um posto de trabalho na categoria de Assistente 
de Pediatria da carreira especial médica — área de exercício 
hospitalar.
Para conhecimento dos interessados torna-se pública, após homo-

logação por Deliberação do Conselho de Administração de 15 de abril 
de 2013, da lista de classificação final do procedimento concursal para 
preenchimento de um posto de trabalho, na categoria de Assistente de 
Pediatria da carreira médica — área de exercício hospitalar, aberto por 
Aviso n.º 2660/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 38, 
de 22 de fevereiro.

Hernâni Fernando Costa Brito: 19,00 valores;
17 de abril de 2013. — O Responsável pelos Recursos Humanos, 

Dr. José Augusto Peixoto Sousa Teixeira.
206902475 

 Aviso (extrato) n.º 5558/2013

Lista de Classificação final do procedimento concursal para preen-
chimento de três postos de trabalho na categoria de Assistente de 
Medicina Geral e Familiar da carreira especial médica — área 
de exercício de cuidados primários.
Para conhecimento dos interessados torna -se pública, após homo-

logação por Deliberação do Conselho de Administração de 15 de abril 
de 2013, da lista de classificação final do procedimento concursal para 
preenchimento de três postos de trabalho, na categoria de Assistente de 
Medicina Geral e Familiar da carreira médica — área de exercício de 
cuidados primários, aberto por Aviso n.º 2660/2013, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 38, de 22 de fevereiro.

Manuel José Moreira Gomes: 19,00 valores;
Marta de Souza Monteiro Silva: 14,50 valores.
17 de abril de 2013. — O Responsável pelos Recursos Humanos, 

Dr. José Augusto Peixoto Sousa Teixeira.
206902029 

plificado para constituição de relação jurídica de emprego privado 
por tempo indeterminado, destinado ao preenchimento de um posto 
de trabalho de assistente de Endocrinologia da carreira médica, no 
Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E. P. E., 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 44, de 4 de março de 
2013, Aviso n.º 3115/2013, retificado pela Declaração de Retificação 
n.º 345/2013, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 54, de 
18 de março de 2013.

Candidatos admitidos:
Fátima Andreia Jardim Veloza.
Hélder Filipe Freitas Simões.
Maria Raquel Leal De Carvalho.
Rita Joana Alves Martins Dos Santos.

Candidatos Excluídos:
(Não houve candidatos excluídos).
17 de abril de 2013. — O Presidente do Júri, Doutor Valeriano Pais 

Horta Leite.
206902612 




