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

Aviso (extrato) n.º 7261/2013
Para conhecimento dos interessados, torna -se pública a lista uni-

tária de ordenação final do processo simplificado de recrutamento 
de pessoal médico, com vista ao preenchimento 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 08 de março de 2013, Aviso n.º 3476/2003, 
Referência 08.

Candidatos Aprovados:
Dr. Hernâni Fernando da Costa Brito obteve 18,00 Valores

Candidatos Excluídos:

(Não houve candidatos excluídos.)

Nos termos do disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código do Pro-
cedimento Administrativo e da Cláusula n.º 26.º do Acordo Coletivo, 
publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 48, de 29 de dezembro 
de 2011, notificam -se os candidatos supra identificados, para se pro-
nunciar, no prazo de 10 dias úteis a contar da data da notificação (data 
da publicação do presente aviso).

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

206996525 

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, E. P. E.

Declaração de retificação n.º 662/2013
Por ter sido saído com inexatidão a deliberação n.º 1188/2013, 

publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 100, a p. 16663, de 
24 de maio de 2013, retifica-se que onde se lê «de 14 de maio de 2013 
a 31 de dezembro de 2013» deve ler-se «de 14 de maio de 2013 a 31 
de agosto de 2013». (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal 
de Contas.)

24 de maio de 2013 — A Presidente do Conselho de Administração, 
Margarida Rebelo da Silveira.

206995861 

 A lista unitária de ordenação final, e a correspondente homologação, 
foi afixada no placard da Direção de Gestão de Recursos Humanos e 
disponibilizada na página eletrónica da Instituição.

23 de maio de 2013.— O Presidente do Conselho de Administração, 
Luís Manuel Abrantes Marques.

206999158 

Nome Classificação
final

Ricardo Moutinho Coentre . . . . . . . . . . . . . . . . 18,32 valores

 HOSPITAL PROFESSOR DOUTOR FERNANDO FONSECA, E. P. E.

Aviso n.º 7260/2013

Lista Unitária de Ordenação Final — Especialidade
de Psiquiatria — Referência 03

Nos termos dos n.os 5 a 7 e 13 do artigo 12.º -A do Decreto -Lei 
n.º 204/2003, de 18 de agosto, conjugado com o n.º 2 do artigo 3.º 
do Decreto -Lei n.º 45/2009, de 13 de fevereiro, e ao abrigo do Des-
pacho n.º 2546/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 33, de 15 de fevereiro, publica -se, após homologação do Con-
selho de Administração do Hospital Professor Doutor Fernando 
Fonseca, E. P. E., datada de 23 de maio, a lista unitária de ordenação 
final do candidato ao procedimento de recrutamento simplificado 
para a categoria de assistente da área hospitalar da Carreira Médica 
do Acordo de Empresa do Hospital Professor Doutor Fernando 
Fonseca, E. P. E., na especialidade de Psiquiatria, com a referência 
03, aberto através do Aviso n.º 3080 -A/2013, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 43, de 01/03/2013, para celebração de 
contrato individual de trabalho por tempo indeterminado, tendo em 
vista a ocupação de um posto de trabalho. 

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

Deliberação (extrato) n.º 1255/2013
Após homologação em 23 de maio 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 Neurologia 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:

Maria Amélia Ferreira Mendes — 18 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.

27 de maio de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. António Franklim Ribeiro Ramos.

207001026 

h) Aceitar os pedidos de licenças abrangidas pela lei da parenta-
lidade e autorizar o pagamento dos respetivos subsídios, nos termos 
da lei;

i) Aceitar as faltas para prestar assistência a filho ou neto e autorizar 
o pagamento dos respetivos subsídios, nos termos da lei;

j) Aceitar a dispensa de prestação de trabalho em período noturno, 
dispensa da prestação de trabalho por parte de trabalhadora grávida, 
puérpera ou lactante, por motivo de proteção da sua segurança e saúde, 
nos termos da lei;

k) Autorizar os planos de férias e respetivas alterações, bem como 
o gozo de férias em acumulação, e autorizar a transferência de férias 
para o ano seguinte, após parecer do respetivo superior hierárquico e 
nos termos da lei;

l) Decidir da justificação ou injustificação de faltas, após parecer do 
respetivo superior hierárquico e nos termos da lei;

m) Autorizar as ausências ao serviço ao abrigo da alínea i) do n.º 2 do 
artigo 249.º do Código do Trabalho, após parecer do respetivo superior 
hierárquico;

n) Decidir da aceitação dos certificados de Incapacidade Temporária 
para o trabalho, do estado de doença dos trabalhadores com contrato de 
trabalho em funções públicas, nos termos da lei;

o) Autorizar a inscrição e participação do pessoal em estágios, 
reuniões, seminários, colóquios, cursos de formação ou outras ini-
ciativas semelhantes, desde que dos mesmos não resultem quaisquer 
encargos;

p) Aprovar os planos e relatórios mensais de trabalho de todo o 
pessoal, desde que dos mesmos não resulte a prática de trabalho ex-
traordinário;

q) Proceder, de forma objetiva, à avaliação do mérito dos funcionários 
afetos à sua área de responsabilidade, em função dos resultados indivi-
duais e de grupo e à forma como cada um se empenha na prossecução 
dos objetivos e no espírito de equipa.

1 — A presente delegação não exclui a competência do Con-
selho de Administração para tomar resoluções sobre os mesmos 
assuntos.

2 — As competências agora delegadas e subdelegadas poderão ainda 
ser sujeitas a subdelegação nos responsáveis pelas respetivas áreas, nos 
termos legais.

3 — A presente delegação produz efeitos a partir de 01.04.2013, 
ficando por este meio ratificados todos os atos que no âmbito dos po-
deres agora delegados tenham sido praticados pelo Dr. Jorge Manuel 
Domingues Salvador.

17 de abril de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Pedro M. H. Nunes.

306992215 




