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Do despacho da homologação cabe recurso administrativo a interpor 
no prazo de 10 dias úteis, contados a partir da data de publicação do 
presente aviso no Diário da República, o qual deverá ser entregue no 
Serviço de Gestão de Recursos Humanos do Centro Hospitalar Leiria-
-Pombal, sito na Rua das Olhalvas, Pousos, 2410 -197 Leiria

13 de maio de 2013. — O Vogal Executivo, Licínio Oliveira de 
Carvalho.

206963777 

 Aviso (extrato) n.º 6703/2013
Para os devidos efeitos e conhecimento dos interessados, publica -se 

a lista de classificação final, homologada por deliberação do Conse-
lho de Administração do Centro Hospitalar Leiria -Pombal, E. P. E., 
de 02/05/2013, relativo ao procedimento concursal para assistente de 
Medicina Interna, aberto por aviso n.º 2269/2013, publicado na 2.ª série, 
n.º 32 de 14 de fevereiro:

Lista de classificação final
1.º Miriam Elizabeth Araújo Magalhães, com 18,1 valores
2.º João Miguel Dias Crespo Martins Santos, com 18,00 valores

Candidatos Excluídos por não comparecerem às Provas de Seleção
Dália Carvalho Estêvão Couvinhas Marques

Do despacho da homologação cabe recurso administrativo a interpor 
no prazo de 10 dias úteis, contados a partir da data de publicação do 
presente aviso no Diário da República, o qual deverá ser entregue no 
Serviço de Gestão de Recursos Humanos do Centro Hospitalar Leiria-
-Pombal, sito na Rua das Olhalvas, Pousos, 2410 -197 Leiria.

13 de maio de 2013. — O Vogal Executivo, Licínio Oliveira de Car-
valho.

206963882 

 Aviso (extrato) n.º 6704/2013
Para os devidos efeitos e conhecimento dos interessados, publica -se 

a lista de classificação final, homologada por deliberação do Conse-
lho de Administração do Centro Hospitalar Leiria -Pombal, E. P. E., de 
02/05/2013, relativo ao procedimento concursal para assistente de En-
docrinologia, aberto por aviso n.º 2270/2013, publicado na 2.ª série, 
n.º 32 de 14 de fevereiro:

Lista de Classificação Final
Emília Alexandra Costa Vieira Castro, com 19,8 valores

Candidatos Excluídos por não comparecerem
às Provas de Seleção

Anabela Fátima Dantas Giestas

Do despacho da homologação cabe recurso administrativo a interpor 
no prazo de 10 dias úteis, contados a partir da data de publicação do 
presente aviso no Diário da República, o qual deverá ser entregue no 
Serviço de Gestão de Recursos Humanos do Centro Hospitalar Leiria-
-Pombal, sito na Rua das Olhalvas, Pousos, 2410 -197 Leiria

13 de maio de 2013. — O Vogal Executivo, Licínio Oliveira de Car-
valho.

206963647 

 CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO AVE, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 6705/2013
Após homologação, por deliberação de 08 de maio de 2013 do Con-

selho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Ave, E. P. E., 
torna -se pública a lista de classificação final do processo simplificado 
para recrutamento de pessoal médico, com vista ao preenchimento de um 
posto de trabalho na categoria de assistente da área hospitalar — cardio-
logia, da carreira médica, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 48, de 08 de março de 2013, Aviso n.º 3454/2013:

Candidato Aprovado:
Dr. João Ricardo de Sousa Faria — 19,3 valores

Nos termos do artigo 100.º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo os candidatos dispõem de 10 dias, após a notificação, 
para se pronunciarem sobre o que se lhe oferecer.

13 de maio de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Prof. Doutor Américo dos Santos Afonso.

206962529 

 Aviso (extrato) n.º 6706/2013
Para conhecimento e devidos efeitos torna -se público que os can-

didatos ao procedimento concursal, para preenchimento de um posto 
de trabalho na categoria de Assistente de Neurologia, aberto por Aviso 
n.º 17353/2012 publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 252 de 
31 de dezembro, desistiram das vagas, pelo que é extinto o referido 
procedimento concursal.

Miguel Madureira Milheiro de Oliveira — Falta de comparência à 
entrevista.

Nuno Miguel Mendonça da Silva — Falta de comparência à entrevista.

13 de maio de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. Américo dos Santos Afonso.

206962407 

 Aviso (extrato) n.º 6707/2013
Após homologação, por deliberação de 24 de abril de 2013 do Con-

selho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Ave, E. P. E., 
torna -se pública a lista de classificação final do processo simplifi-
cado para recrutamento de pessoal médico, com vista ao preenchi-
mento de um posto de trabalho na categoria de assistente da área 
hospitalar — otorrinolaringologia, da carreira médica, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 48, de 8 de março de 2013, Aviso 
n.º 3455/2013:

Candidato Aprovado:
1.º Dr. Hugo Fernando de Sousa Guimarães — 17,6 valores.

Dr. José Pedro Martins Beira de Matos a)
Dr. José Miguel Carvalho Viana a)

a) Falta de comparência à entrevista.

Nos termos do artigo 100.º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo os candidatos dispõem de 10 dias, após a notificação, 
para se pronunciarem sobre o que se lhe oferecer.

13 de maio de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Prof. Doutor Américo dos Santos Afonso.

206962504 

 Aviso (extrato) n.º 6708/2013
Após homologação, por deliberação de 17 de abril de 2013 do Con-

selho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Ave, E. P. E., 
torna -se pública a lista de classificação final do processo simpli-
ficado para recrutamento de pessoal médico, com vista ao preen-
chimento de três postos de trabalho na categoria de assistente da 
área hospitalar — cirurgia geral, da carreira médica, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 6, de 9 de janeiro de 2013, Aviso 
n.º 510/2013:

Candidatos Aprovados:
1.º Tânia Denise de Carvalho Teixeira — 17 valores

António José Reis Carvalho Correia a)
Gilberto Martinho dos Santos Figueiredo a)
Juliana Sampaio Carneiro de Oliveira a)
Liliana Martins Coutinho Cabral e Lopes a)
Susana Alexandra Rodrigues Graça a)

a) Falta de comparência à entrevista

Nos termos do artigo 100.º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo os candidatos dispõem de 10 dias, após a notificação, 
para se pronunciarem sobre o que se lhe oferecer.

13 de maio de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Prof. Doutor Américo dos Santos Afonso.

206962448 




