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PARTE G

 CENTRO HOSPITALAR DA COVA DA BEIRA, E. P. E.

Aviso n.º 7366/2013

Cessação por desistência de candidato ao procedimento concursal 
comum para preenchimento de um posto de trabalho na catego-
ria de Assistente de Dermatologia da carreira médica — área de 
exercício hospitalar.
Para os devidos efeitos, torna  -se público que o procedimento concursal 

de recrutamento simplificado, para preenchimento de um posto de trabalho 
na categoria de Assistente Hospitalar de Dermatologia, aberto por aviso 
n.º 17290/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série de 28 dezembro 
de 2012, cessa por desistência da candidata, Ana Maria Carvalho Brinca.

29 de maio de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Prof. Doutor Miguel Castelo Branco Craveiro Sousa.

207009273 

 Aviso n.º 7367/2013

Cessação por inexistência de candidatos ao procedimento concursal 
comum para preenchimento de um posto de trabalho na categoria 
de Assistente de Cardiologia da carreira médica — área de exer-
cício hospitalar.
Para os devidos efeitos, torna -se público que o procedimento concursal 

de recrutamento simplificado, para preenchimento de um posto de traba-
lho na categoria de Assistente Hospitalar de Cardiologia, aberto por aviso 
n.º 3260/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série de 6 março 
de 2013, cessa por inexistência de candidatos à sua prossecução

29 de maio de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Prof. Doutor Miguel Castelo Branco Craveiro Sousa.

207009581 

 CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 7368/2013
Para conhecimento dos interessados, publica -se a seguinte lista de 

classificação final para frequência do Ciclo de Estudos Especiais de 
Neonatologia do Serviço de Pediatria da Unidade de Neonatologia 
no Hospital de São Francisco Xavier, publicado através do Despacho 
n.º 10120/2010, no Diário da República, 2.ª série, n.º 114, de 15 de 
junho de 2010 e retificado pela declaração de retificação n.º 484/2013, 
publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 75, de 17 de abril de 
2013, após homologação pelo Conselho de Administração do Centro 
Hospitalar de Lisboa Ocidental, E. P. E., em 15 de maio de 2013:

Dr.ª Marta Veloso de Sousa Aguiar — Aprovada.
Dr.ª Sara Noéme Prado — Aprovada.

O prazo de 10 dias úteis para interposição de eventuais recursos, conta 
a partir da data da publicação desta lista no Diário da República, devendo 
os mesmos ser entregues ou enviados para o Serviço de Administração 
de Pessoal do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E. P. E., sita na 
Estrada do Forte do Alto do Duque — 1449 -005 Lisboa.

(Isento de fiscalização do Tribunal de Contas)
15 de maio de 2013. — A Vogal Executiva do Conselho de Adminis-

tração, Dr.ª Maria Celeste Silva.
207000873 

 CENTRO HOSPITALAR DE VILA NOVA DE GAIA/ESPINHO, E. P. E.

Aviso n.º 7369/2013

Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar 
de Vila Nova de Gaia/Espinho, E. P. E. de 23 de maio de 2013, foi 
homologada a lista de classificação final, referente ao procedimento 
simplificado para preenchimento de um posto de trabalho na cate-
goria de Assistente de Cardiologia, da carreira médica, publicado no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 48 de 8 de março de 2013, através 
do Aviso n.º 3461/2013:

Candidatos Aprovados:
1.º  - Ricardo Manuel Alves Monteiro Fontes de Carvalho — 19,02 va-

lores
2.º  - Nuno Miguel Dias Ferreira — 18,30 valores
3.º  - Gustavo Manuel Ferreira Pires de Morais — 18,27 valores

Nos termos do artigo 100.º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo, os candidatos dispõem de 10 dias, após a publicação da 
presente lista, para se pronunciarem sobre o que se lhe oferecer. (Isento 
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).

23 de maio de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Álvaro Monteiro.

207002947 

 Aviso n.º 7370/2013
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de 

Vila Nova de Gaia/Espinho, E. P. E. de 23 de maio de 2013, foi homolo-
gada a lista de classificação final, referente ao procedimento simplificado 
para preenchimento de um posto de trabalho na categoria de Assistente 
de Anestesiologia, da carreira médica, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 48 de 8 de março de 2013, através do Aviso n.º 3458/2013:

Candidatos Aprovados:
1.º Edite Assunção Ribeiro — 18,7 valores
2.º Maria Isabel da Silva Fernandes — 17,2 valores

Nos termos do artigo 100.º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo, os candidatos dispõem de 10 dias, após a publicação da 
presente lista, para se pronunciarem sobre o que se lhe oferecer. (Isento 
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).

23 de maio de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Álvaro Monteiro.

207003051 

 HOSPITAL DE FARO, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 7371/2013
Devidamente homologada por deliberação do Conselho de Admi-

nistração deste Hospital de 22.05.2013 e para conhecimento, torna -se 
público que o procedimento simplificado conducente ao recrutamento 
de pessoal médico para a categoria de Assistente de Medicina Física e 
de Reabilitação, da área hospitalar, da carreira médica, aberto por Aviso 
(extrato) n.º 3191/2013, publicado no Diário de República, 2.ª série, 
n.º 45 de 05.03.2013, ficou deserto por inexistência de candidatos. 
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)

28 de maio de 2013. — A Responsável pelos Recursos Humanos, 
Lídia Regala.

207003579 

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

Deliberação n.º 1268/2013
Por deliberação do Conselho de Administração da Unidade Local de 

Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E., de 23 de maio de 2013:
João José da Silva de Pina Manique, Assistente Graduado Sénior de 

Medicina Geral e Familiar, autorizada a redução de uma hora no seu 
horário semanal (de 38 para 37 horas semanais), ao abrigo do n.º 10 do 
artigo 31.º do Decreto -Lei n.º 73/90, de 06 de março, em vigor nos termos 
do n.º 3 do artigo 32.º do Decreto -Lei n.º 177/2009, de 04 de agosto e 
alínea b) do n.º 2 da Circular Informativa n.º 6/2010, de 06 de junho da 
ACSS, com efeitos a partir de 23 de maio de 2013.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
28 de maio de 2013. — A Presidente do Conselho de Administração, 

Margarida Rebelo da Silveira.
207002817 




