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 Instituto Superior de Engenharia do Porto

Aviso n.º 8400/2013

Conclusão do Período Experimental

Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de dezembro, conjugado com o n.º 2 do artigo 73.º, n.º 1 do artigo 75.º, 
alínea a) do n.º 1 do artigo 76.º, da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro torna-
-se público que, por despacho do Presidente do ISEP, Prof. Doutor João 
Manuel Simões da Rocha, em 15 de junho de 2013, foi homologada a 
ata do júri designado para avaliar o período experimental do trabalhador 
Luís Filipe Moreno Oliveira Damas, técnico de informática do mapa de 
pessoal do ISEP em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, onde consta a deliberação de conclusão com 
sucesso do período experimental com a classificação final de 17,56 valores.

19 de junho de 2013. — A Secretária do ISEP, Alexandra Afonso 
Ribeiro.

207059494 

 Aviso n.º 8401/2013

Conclusão do período experimental

Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de dezembro, conjugado com o n.º 2 do artigo 73.º, n.º 1 do ar-
tigo 75.º, alínea a) do n.º 1 do artigo 76.º, da Lei n.º 59/2008, de 11 de 
setembro torna -se público que, por despacho do Presidente do ISEP, 
Prof. Doutor João Manuel Simões da Rocha, em 15 de junho de 2013, 
foi homologada a ata do júri designado para avaliar o período experi-
mental do trabalhador Tiago Manuel Franco Chousal Magalhães, técnico 
de informática do mapa de pessoal do ISEP em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, onde consta a 
deliberação de conclusão com sucesso do período experimental com a 
classificação final de 17,00 valores.

19 de junho de 2013. — A Secretária do ISEP, Alexandra Afonso 
Ribeiro.

207059542 

PARTE G

 CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E. P. E.
Despacho (extrato) n.º 8611/2013

Por despacho da diretora clínica do Centro Hospitalar Lisboa 
Norte, E. P. E., de 17 de junho de 2013, nos termos e ao abrigo do 
disposto 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 ao assistente graduado de cirurgia 
geral Francisco José Garcia Silveira, do mapa de pessoal do mesmo 
Centro Hospitalar, a redução do período normal de trabalho semanal, 
para 35 horas.

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

207058798 

 Despacho (extrato) n.º 8612/2013
Por Despacho da Diretora Clínica do Centro Hospitalar Lisboa 

Norte, E. P. E., de 7 de junho 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 Graduada de Patologia Clínica, 
Maria de Lurdes Maniés Lourenço Rocha Carrilho, do mapa de pessoal 
do mesmo Centro Hospitalar, a redução do período normal de trabalho 
semanal, para 39 horas.

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

207060027 

 CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO AVE, E. P. E.
Declaração de retificação n.º 751/2013

Por ter saído com inexatidão o aviso (extrato) n.º 6707/2013, no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 98, de 22 de maio de 2013, retifica-
-se que onde se lê «a) Falta de comparência à entrevista» deve ler -se 
«a) Por não preencher os requisitos legais assinalados no n.º 1 do aviso 
n.º 3455/2013».

20 de junho de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Américo dos Santos Afonso.

207059534 

 HOSPITAL DE FARO, E. P. E.

Deliberação (extrato) n.º 1386/2013
Por deliberação do Conselho de Administração deste Hospital de 

29.05.2013:

Isabel Ruivo dos Santos, Assistente Graduada de Pneumologia do 
mapa de pessoal deste Hospital em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado — autorizada a acumu-
lar funções públicas, ao abrigo do artigo 27.º da Lei n.º 12 -A/2008 
de 27/2, na Universidade do Algarve — Departamento de Ciên-
cias Biomédicas e Medicina, pelo período de 1 ano, com efeitos a 
01.09.2012.

19.06.2013. — A Responsável pelos Recursos Humanos, Lídia 
Regala.

207058335 

 Deliberação (extrato) n.º 1387/2013
Por deliberação do Conselho de Administração do Hospital de 

Faro, E. P. E., de 05.06.2013:
Fernanda Maria Pereira do Nascimento, Assistente Graduada Sé-

nior de Pneumologia do Mapa de Pessoal do Hospital de Faro, EPE, 
em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado — autorizada a redução de uma hora do seu horário 
semanal (de 42 horas para 41 horas), ao abrigo do n.º 10 do artigo 31.º 
do Decreto -Lei n.º 73/90 de 6/3, com a alteração dada pelo Decreto-
-Lei n.º 44/2007 de 23/2, aplicável nos termos do artigo 32.º n.º 3 c) 
do Decreto -Lei n.º 177/2009. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal 
de Contas)

19.06.2013. — A Responsável pelos Recursos Humanos, Lídia Re-
gala.

207058887 

 Deliberação (extrato) n.º 1388/2013
Por deliberação do Conselho de Administração deste Hospital de 

29.05.2013:

Maria Celeste Pires Pereira Santos, Assistente Graduada de Ginecolo-
gia/Obstetrícia do mapa de pessoal deste Hospital em regime de contrato 




