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centro hospitalar, autorizada a acumulação de funções públicas na Escola 
Superior de Saúde — Instituto Politécnico de Leiria, no período de 25 de 
fevereiro a 10 de maio de 2013.

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

206973456 

 Despacho (extrato) n.º 6743/2013
Por despacho de 7 de maio de 2013, foi a Filipe Marques da Neves, 

enfermeiro graduado, do mapa de pessoal deste centro hospitalar, autori-
zada a redução de horário de trabalho para 32 horas semanais, ao abrigo 
do n.º 3 do artigo 57.º do Decreto -Lei n.º 437/91 de 8 de novembro, por 
reunir os requisitos estabelecidos por lei.

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

206970978 

 CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E. P. E.

Despacho (extrato) n.º 6744/2013
Por Despacho da Diretora Clínica do Centro Hospitalar Lisboa 

Norte, E. P. E., de 13 de maio de 2013, nos termos e ao abrigo do dis-
posto no n.º 15 do artigo 31.º, do Decreto -Lei n.º 73/90, de 6 de março, 
na redação dada pelo Decreto -Lei n.º 44/2007, de 23 de fevereiro, ex vi, 
da alínea c) do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 226 -D/2012, de 31 
de dezembro, foi autorizada à Assistente Graduado de Cirurgia Geral, 
Luís Manuel Baptista Miranda, do mapa de pessoal do mesmo Centro 
Hospitalar, a redução do período normal de trabalho semanal para 37 horas.

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

206971658 

 CENTRO HOSPITALAR DA PÓVOA
DE VARZIM/VILA DO CONDE, E. P. E.

Deliberação n.º 1173/2013
Após homologação em 09 de maio de 2013 pelo Conselho de Ad-

ministração do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, 
EPE, e para conhecimento dos interessados, torna-se pública a lista 
de classificação final do procedimento simplificado conducente ao 
recrutamento para um posto de trabalho para a categoria de Assistente 
de Pediatria Médica, na área hospitalar, da carreira médica, aberto por 
aviso n.º 116/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 3, 
de 04 de janeiro de 2013:

Candidatas Aprovadas:
1.ª Glória Isabel Teixeira Mendes — 19.72 valores;
2.ª Joana Maria da Costa Freitas — 19.68 valores;
3.ª Mónica Maria Martins Tavares — 19.68 valores;
4.ª Sandrina Isabel Silva Casal Martins — 19.16 valores;
5.ª Daniela Edite Silva Alves — 19.12 valores;
6.ª Ana Cristina Roçadas Lourenço Gomes — 18.60 valores;
7.ª Maria da Glória Sá Cabral Damas da Silva — 18.32 valores.
a) Critério de desempate — classificação ponderada, baseada na 

média ponderada final.

Candidatas excluídas por não comparecerem à entrevista:
Ana Rute Pinheiro Pina Barreto.
Andreia Manuela Tavares Castro Lopes.
Bárbara Sofia Gonçalves Oliveira Pereira.
Sandra Cristina Teixeira Tavares Rebimbas Pereira.
14 de maio de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 

António Henrique Machado Capelas.
206967965 

 HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, E. P. E.

Aviso n.º 6785/2013
Devidamente homologada por deliberação do Conselho de Adminis-

tração do Hospital Distrital da Figueira da Foz, E. P. E. (HDFF, EPE), 

de 14.05.2013, e para conhecimento dos interessados, se pública a lista 
de classificação final do procedimento concursal simplificado para 
preenchimento de um posto de trabalho na categoria de Assistente Hos-
pitalar de Ortopedia, da carreira especial médica, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 40, 2.ª série, de 26 de fevereiro de 2013, sob 
o Aviso n.º 2800/2013. 

Candidato admitido Classificação
Final

João Pedro de Andrade Corte Real Gonçalves . . . . . . 18,245 valores

 A homologação do procedimento concursal simplificado será no-
tificada ao candidato, por correio eletrónico, afixada no placard do 
Serviço de Gestão de Recursos Humanos e disponibilizada na página 
da internet da Instituição.

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

Adriano Rodrigues.
206971066 

 Aviso n.º 6786/2013
Devidamente homologado por deliberação do Conselho de Admi-

nistração do Hospital Distrital da Figueira da Foz, E. P. E. (HDFF, 
EPE), de 14.05.2013, e para conhecimento dos interessados, se 
pública que o procedimento concursal simplificado para preenchi-
mento de um posto de trabalho na categoria de Assistente Hospitalar 
de Dermo -Venereologia, da carreira especial médica, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 40, 2.ª série, de 26 de fevereiro 
de 2013, sob o Aviso n.º 2800/2013, ficou deserto por não admissão 
da única candidata.

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

Adriano Rodrigues.
206971025 

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

Aviso n.º 6787/2013

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

tos relativa ao procedimento concursal simplificado conducente ao 
recrutamento de pessoal médico para a categoria de Assistente de 
Anestesiologia, 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 
(Referência A). 

Ordenação Nome Nota final

1.º Joana Catarina Monteiro da Costa . . . . . . . 17,40
2.º Pedro Júlio Pereira Coutinho . . . . . . . . . . . 16,25
3.º Maria Isabel da Silva Fernandes  . . . . . . . . 14,95
4.º Edite Assunção Ribeiro  . . . . . . . . . . . . . . . 14,65

 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 14 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.

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

206970791 




