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tempo parcial 51,4%, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
de Viseu, deste Instituto, com início em 17 -09 -2012 a 16 -02 -2013.

27 de maio de 2013. — O Administrador do Instituto Politécnico de 
Viseu, Mário Luís Guerra Sequeira e Cunha.

207031556 

 Despacho (extrato) n.º 7980/2013
Por despacho de 12 -04 -2013, do Senhor Presidente do Instituto Po-

litécnico de Viseu, ao qual foi atribuída eficácia retroativa, nos termos 

previstos na lei, foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em 
funções públicas, a termo resolutivo certo, com a Prof.ª Doutora Tânia 
Cláudia dos Santos Pinto Calçada, como professora adjunta convi-
dada, em regime de exclusividade, para a Escola Superior de Tecno-
logia e Gestão de Lamego, deste Instituto, com inicio em 01 -03 -2013 
a 31 -07 -2013.

27 de maio de 2013. — O Administrador do Instituto Politécnico de 
Viseu, Mário Luís Guerra Sequeira e Cunha.

207032382 

PARTE G

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

Aviso n.º 7902/2013
Para os devidos efeitos, torna -se público que o procedimento con-

cursal simplificado de para preenchimento de um posto de trabalho na 
categoria de Assistente de Cirurgia Maxilo -Facial, aberto por aviso pu-
blicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 4 de 07 -01 -2013 — Aviso 
n.º 256/2013, cessa por desistência do único candidato classificado, 
Richard Agostinho Nunes.

6 de junho de 2013. — O Diretor da Área Estratégica de Recursos 
Humanos, António Pedro Romano Delgado.

207030519 

 CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E. P. E.

Despacho (extrato) n.º 7981/2013
Por despacho da diretora clínica do Centro Hospitalar Lisboa 

Norte, E. P. E., de 29 de abril de 2013, nos termos e ao abrigo do dis-
posto nos n.os 1 e 2 do artigo 27.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de feve-
reiro (LVCR), alterada pelas Leis n.os 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 
3 -B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55 -A/2010, de 31 
de dezembro, 64 -B/2011, de 30 de dezembro, e 66 -B/2012, de 31 de 
dezembro, foi autorizada ao técnico de 2.ª classe de anatomia patoló-
gica Pedro Jorge Filipe Pereira, do mapa de pessoal do mesmo Centro 
Hospitalar, a acumulação de funções na Escola Superior de Tecnologia 
da Saúde de Lisboa.

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

207029159 

 HOSPITAL GARCIA DE ORTA, E. P. E.

Deliberação (extrato) n.º 1316/2013

Lista de classificação final do procedimento simplificado condu-
cente ao recrutamento de assistente — área hospitalar da carreira 
médica, na especialidade de ginecologia/obstetrícia, aberto por 
aviso n.º 17144/2012, publicado no Diário da República 2.ª série 
n.º 249, de 26/12.
Devidamente homologada por Deliberação do Conselho de Admi-

nistração do Hospital Garcia de Orta, E. P. E., de 21 de março de 2013, 
a seguir se publica a lista de classificação final do procedimento sim-
plificado conducente ao recrutamento para preenchimento de um lugar 
da categoria de assistente da área hospitalar da carreira médica, espe-
cialidade de ginecologia/obstetrícia, aberto por aviso n.º 17144/2012, 
publicado no Diário da República 2.ª série n.º 249, de 26/12.

1 — Andreia Daniela Berrincha Travassos Relva — 19,2 valores
2 — Ana Maria Rodrigues Coelho Lourenço Ferreira — 19,1 valores

3 — Maryjô Marques Branquinho — 18,7 valores
4 — Rita Marques Passarinho — 18,4 valores

6 de junho de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Joaquim Daniel Lopes Ferro.

207032099 

 Deliberação (extrato) n.º 1317/2013

Lista de classificação final do procedimento simplificado condu-
cente ao recrutamento de assistente — área hospitalar da car-
reira médica, na especialidade de anestesiologia, aberto por aviso 
n.º 17145/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 249, 
de 26/12.
Devidamente homologada por Deliberação do Conselho de Admi-

nistração do Hospital Garcia de Orta, E. P. E., de 04 de abril de 2013, a 
seguir se publica a lista de classificação final do procedimento simpli-
ficado conducente ao recrutamento para preenchimento de um lugar da 
categoria de assistente da área hospitalar da carreira médica, especiali-
dade de anestesiologia, aberto por aviso n.º 17145/2012, publicado no 
Diário da República 2.ª série n.º 249, de 26/12.

1 — Maria Campos Lobo Pimentel — 18,90 valores
2 — Ana Filipa Ventura Pinto Vieira Sá — 18,57 valores
3 — João Diogo Ferreira Maia — 18,52 valores
4 — Ana Cristina Vieira Pires — 18,17 valores
06/06/2013. — O Presidente do Conselho de Administração, Joaquim 

Daniel Lopes Ferro.
207032017 

 INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA
DO PORTO FRANCISCO GENTIL, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 7903/2013

Lista unitária de ordenação final de candidatos

Após homologação, por deliberação Conselho de Administração do 
Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E. P. E., 
de 29 de maio de 2013, torna-se pública a lista de ordenação final 
dos candidatos ao procedimento simplificado conducente ao recru-
tamento de pessoal médico para a categoria de assistente, da área 
hospitalar — Radiologia — da carreira médica publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 45, de 5 de março de 2013, através do 
Aviso n.º 3195/2013:

1.º Lígia Filipa Pires Gonçalves: 16 valores.

O candidato Paulo Alexandre de Almeida Fernandes dos Santos não 
compareceu à entrevista.

A lista unitária de ordenação final, e a correspondente homologação, 
foi notificada aos candidatos, por correio eletrónico e afixada no placard 
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do Serviço de Gestão de Recursos Humanos e disponibilizada na página 
eletrónica da Instituição.

30 de maio de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. Laranja Pontes.

207026745 

 REDE FERROVIÁRIA NACIONAL, REFER, E. P. E.

Despacho n.º 7982/2013
O Conselho de Administração da Rede Ferroviária Nacio-

nal — REFER, E. P. E., no uso da competência que lhe foi delegada 
pelo Ministro de Estado e das Finanças e pelo Ministro da Economia 
e do Emprego, através do Despacho n.º 10346/2012, de 17 de julho de 
2012, publicado na 2.ª série do Diário da República em 2 de agosto 
de 2012,

Considerando que:
a) A Rede Ferroviária Nacional — REFER, E. P. E., pretende iniciar 

um procedimento pré -contratual para a “Prestação de Serviços de Voz 
de Acesso Direto e Indireto”;

b) O contrato a celebrar vigorará pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses 
e terá um valor global que não excede o montante de € 300.000,00, a 
que acresce o IVA;

c) O prazo de vigência do contrato a celebrar e o valor má-
ximo dos encargos a suportar pela Rede Ferroviária Nacio-
nal — REFER, E. P. E., exigem a repartição destes pelos sucessivos 
anos económicos;

d) Os encargos inerentes à celebração do mencionado contrato 
envolvem somente receitas próprias da Rede Ferroviária Nacio-
nal — REFER, E. P. E.; e

e) A Rede Ferroviária Nacional — REFER, E. P. E., não tem quaisquer 
pagamentos em atraso,

Determina, na sessão do Conselho de Administração de 31 de maio 
de 2013:

1 — Autorizar a assunção dos encargos orçamentais decorrentes da 
celebração do contrato de “Prestação de Serviços de Voz de Acesso 
Direto e Indireto”, até ao montante máximo € 300.000,00, a que acresce 
IVA à taxa legal em vigor, que envolve despesa em anos económicos 
diferentes, de acordo com a seguinte repartição:

Ano de 2013 — € 100.000,00 a que acresce IVA à taxa legal em vigor;
Ano de 2014 — € 100.000,00 a que acresce IVA à taxa legal em vigor;
Ano de 2015 — € 100.000,00 a que acresce IVA à taxa legal em vigor;

2 — O montante fixado para cada ano económico poderá ser acrescido 
do saldo apurado no ano anterior.

3 — Os encargos financeiros emergentes do presente despa-
cho são satisfeitos pelas adequadas verbas a inscrever para os 
anos de 2013 a 2015 no orçamento da Rede Ferroviária Nacio-
nal — REFER, E. P. E..

5 de junho de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Rui Lopes Loureiro. — O Vice -Presidente do Conselho de Administra-
ção, José Luís Ribeiro dos Santos.

207028446 

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

Despacho (extrato) n.º 7984/2013
Para os devidos efeitos, torna -se público que o procedimento concursal 

de recrutamento simplificado para ocupação de um posto de trabalho na 
categoria de Assistente de Radiologia, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 6 de 09 de janeiro de 2013, ficou deserto, por motivo de os 
candidatos não terem comparecido à entrevista.

5 de junho de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. António Franklim Ribeiro Ramos.

207029329 

 Despacho n.º 7983/2013
O Conselho de Administração da Rede Ferroviária Nacio-

nal — REFER, E. P. E., no uso da competência que lhe foi delegada 
pelo Ministro de Estado e das Finanças e pelo Ministro da Economia e do 
Emprego, através do Despacho n.º 10346/2012, de 17 de julho de 2012, 
publicado na 2.ª série do Diário da República em 2 de agosto de 2012,

Considerando que:
a) A Rede Ferroviária Nacional — REFER, E. P. E., pretende ini-

ciar um procedimento pré -contratual para a “Prestação de serviços de 
assessoria jurídica pela Saraiva e Sousa, Gomes de Almeida e Associa-
dos — Soc. Adv. RL”;

b) O contrato a celebrar vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses re-
novável automaticamente por igual período e terá um valor global que 
não excede o montante de € 135.600,00, a que acresce o IVA;

c) O prazo de vigência do contrato a celebrar e o valor máximo dos 
encargos a suportar pela Rede Ferroviária Nacional — REFER, E. P. E., 
exigem a repartição destes pelos sucessivos anos económicos;

d) Os encargos inerentes à celebração do mencionado contrato 
envolvem somente receitas próprias da Rede Ferroviária Nacio-
nal — REFER, E. P. E.; e

e) A Rede Ferroviária Nacional — REFER, E. P. E., não tem quaisquer 
pagamentos em atraso,

Determinou, na sessão de Conselho de Administração de 31 de maio 
de 2013:

1 — Autorizar a assunção dos encargos orçamentais decorrentes da 
celebração do contrato de “Prestação de serviços de assessoria jurídica 
pela Saraiva e Sousa, Gomes de Almeida e Associados — Soc. Adv. 
RL”, até ao montante máximo € 135.600,00, a que acresce IVA à taxa 
legal em vigor, que envolve despesa em anos económicos diferentes, 
de acordo com a seguinte repartição:

Ano de 2013 — € 67.800,00, a que acresce IVA à taxa legal em 
vigor;

Ano de 2014 — € 67.800,00, a que acresce IVA à taxa legal em 
vigor;

2 — O montante fixado para cada ano económico poderá ser acrescido 
do saldo apurado no ano anterior.

3 — Os encargos financeiros emergentes do presente despacho são 
satisfeitos pelas adequadas verbas a inscrever para os anos de 2013 a 
2014 no orçamento da Rede Ferroviária Nacional — REFER, E. P. E..

2013/06/05. — O Presidente do Conselho de Administração, Rui 
Lopes Loureiro. — O Vice -Presidente do Conselho de Administração, 
José Luís Ribeiro dos Santos.

207028324 

PARTE H

 MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ

Edital n.º 617/2013
Berta Ferreira Milheiro Nunes, Presidente da Câmara Municipal 

de Alfândega da Fé, torna público, que, nos termos e para os efeitos 

do disposto no artigo 91 da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na 
redação que lhe foi dada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro, sob 
proposta da Câmara Municipal de 25 de março de 2013, a Assembleia 
Municipal de Alfândega da Fé, por deliberação proferida em 25 de 
abril de 2013, aprovou a terceira alteração ao Regulamento e Tabela 
de Taxas e Outras Receitas do Município de Alfândega da Fé, publi-




