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cirurgia geral da carreira médica — área de exercicio hospitalar, aberto 
por aviso n.º 3265/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 46, de 06 de março de 2013:

Ana Margarida Pinheiro Povo — 18,23 valores
Cecília Raquel de Azevedo Paredes — 18,03 valores
Ricardo Manual Lopes Moreira — 17,77 valores
10 -5 -2013. — O Director de Recursos Humanos, Fausto Alexandre 

Gonçalves Ramos.
206960511 

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 6628/2013
Em virtude de ter abdicado da ocupação do lugar, ficou sem efeito o 

preenchimento da vaga, colocada a concurso, pela Dr.ª Daniela Edite 
Silva Alves, assistente de pediatria, candidata classificada em 1.º lugar. 
Foi convocada a 2.ª candidata classificada.

Em virtude de não ter comparecido na ULSCB, E. P. E., nem ter 
indicado, conforme solicitado, qualquer data para celebrar contrato 
individual de trabalho sem termo, no prazo estipulado para o efeito, 
nomeadamente o prazo de referência enunciado no artigo 17.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, ficou sem efeito o preenchimento da 
vaga, colocada a concurso, pela Dr.ª Patrícia Margarida Serra Carvalho, 
assistente de medicina interna, candidata classificada em 1.º lugar. Foi 
convocada a 2.ª candidata classificada.

9 de maio de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. António Vieira Pires.

206961565 

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

Aviso (extrato) n.º 6629/2013
Para conhecimento dos interessados, tornase pública a lista de can-

didatos admitidos e excluídos ao procedimento concursal para o pre-
enchimento de dois postos de trabalho na categoria de assistente da 
especialidade de Pediatria 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 48 de 8 de março de 2013, aviso 
n.º 3476/2013, referência n.º 8.

Candidatos Admitidos:
 Hernâni Fernando da Costa Brito

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

Aviso n.º 6630/2013

Procedimento concursal simplificado conducente ao recrutamento 
de pessoal médico para a categoria de Assistente, da área hospita-
lar — Dermatologia — da carreira especial médica — Publicação 
da lista unitária de ordenação final dos candidatos.
Torna-se pública a lista unitária de ordenação final dos candidatos 

relativa ao procedimento concursal simplificado conducente ao recru-
tamento de pessoal médico para a categoria de Assistente de Derma-
tologia, no âmbito do mapa de pessoal da Unidade Local de Saúde de 
Matosinhos, E. P. E., a que se reporta o aviso n.º 3632/2013, publicado 
na 2.ª série do Diário da República, n.º 50, de 12 de março (Referên-
cia C). 

Ordenação Nome Nota
final

1.º Inês Brandão Leite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,17
2.º Pedro Filipe de Sousa Andrade  . . . . . . . . . . . . 19,12
3.º Maria João Marques Cruz  . . . . . . . . . . . . . . . . 18,84
4.º Rita Venina de Amaral Pereira Guedes  . . . . . . 18,62

 A lista unitária de ordenação final dos candidatos foi homologada, 
após conclusão da formalidade de audiência prévia dos interessados, por 
despacho da Sr.ª Diretora Clínica de 10 de maio 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.

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

206960958 

Candidatos Excluídos

(Não Houve candidatos Excluídos)

9 de maio de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. Vasco Teixeira Lino.

206956779 

PARTE H

 MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA

Aviso n.º 6631/2013
Para os devidos efeitos e nos termos dos n.os 2 e 4.º do artigo 13.º 

da Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, conjugado com o n.º 1 do ar-
tigo 42.º do Decreto -Lei n.º 49/2003, de 25 de março, na redação dada 
pelo Decreto -Lei n.º 21/2006, de 2 de fevereiro, torna -se público que, 
por meu despacho exarado a 3 de janeiro de 2013, foi nomeado António 
José Oliveira Gonçalves, comandante operacional municipal, com os 
fundamentos que a seguir se transcrevem:

Consideração que:
1 — A Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, que define o enquadra-

mento institucional e operacional da proteção civil no âmbito municipal, 
estabelece a organização dos Serviços Municipais de Proteção Civil 
(SMPC) e determina as competências do Comandante Operacional 
Municipal (COM);

2 — O n.º 1, do artigo 6.º do diploma supra referenciado, estabelece 
que o Presidente da Câmara Municipal é a autoridade municipal de 
proteção civil;

3 — O disposto no artigo 49.º -A do Decreto -Lei n.º 49/2003, na reda-
ção em vigor, prevê um regime de recrutamento excecional transitório, 
até fevereiro de 2016, podendo ser nomeados, a título excecional, para 
as funções de comandante operacional municipal, os indivíduos que 
sejam ou tenham sido comandantes, 2.º Comandantes ou Ajudantes 
de comando de corpo de Bombeiros e habilitados com o 12.º Ano de 
escolaridade;

4 — Se mantêm os pressupostos da nomeação, em regime de comissão 
de serviço, do cidadão António José Oliveira Gonçalves, mencionados 
no despacho proferido, em 23 de dezembro de 2009, pelo Presidente 
Desidério Jorge da Silva;

Assim, pelo exposto determino no uso da competência que me é 
conferida pelo n.º 2 do artigo 13.º da Lei n.º 65/2007, de 12 de novem-
bro, renovar, por mais três anos, com efeitos a partir de 04 de janeiro 
de 2013, a comissão de serviço, de António José Oliveira Gonçalves, 
como Comandante Operacional Municipal deste município.

6 de maio de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, Dr. José 
Carlos Martins Rolo.

306946394 




