
Diário da República, 2.ª série — N.º 130 — 9 de julho de 2013  21491

2.º Patricia Alexandra Vila Nova Alves, com 18,47 valores.
3.º Joana Pratas Correia Coelho, com 18,15 valores.
4.º Jandira Helena Fernandes Lima, com 17,05 valores.

Candidata excluída por não comparecer a prova de seleção:
Olga Maria Amaral Gomes.

Do despacho da homologação cabe recurso administrativo, a inter-
por no prazo de 10 dias úteis, contados a partir da data de publicação 
do presente aviso no Diário da República, o qual deverá ser entre-
gue no Serviço de Gestão de Recursos Humanos do Centro Hospitalar 
Leiria -Pombal, sito na Rua das Olhalvas, Pousos, 2410 -197 Leiria.

27 de junho de 2013. — O Vogal Executivo, Licínio Oliveira de 
Carvalho.

207076966 

 CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO AVE, E. P. E.

Deliberação n.º 1447/2013
Após homologação, por deliberação de 3 de abril de 2013 do Con-

selho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Ave, E. P. E., 
torna -se pública a lista de classificação final do processo simplificado 
para recrutamento de pessoal médico, com vista ao preenchimento de 
um posto de trabalho na categoria de assistente da especialidade de 
Oftalmologia, da carreira médica, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 1, de 2 de janeiro de 2013, Aviso n.º 6/2013:

Candidato Aprovado:
1.º  - Dr. Ricardo Jorge Viana Barros Pereira — 19,3 valores.

Nos termos do artigo 100.º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo os candidatos dispõem de 10 dias, após a notificação, 
para se pronunciarem sobre o que se lhe oferecer.

28 de junho de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Prof. Doutor Américo dos Santos Afonso.

207079947 

 HOSPITAL DE FARO, E. P. E.

Deliberação (extrato) n.º 1448/2013
Ao abrigo do disposto nos artigos 35.º a 37.º do Código do Procedi-

mento Administrativo, e do preceituado nos artigos 7.º, n.º 3 dos Estatu-
tos constantes do Anexo II do Decreto -Lei n.º 233/2005, de 26 de agosto, 
nos termos das ordens de serviço n.º 18/12, de 17/02/2012 e n.º 28/12, 
de 15/03/2012, e da deliberação do Conselho de Administração de 
10/04/2013, o Conselho de Administração do Hospital de Faro, E. P. E., 
delega nos Adjuntos da Direção Clínica Dr. João José Guegués Silva 
Dias, Dr. Afonso Eduardo Gaizinho Frade e Dr. José Manuel Coelho 
Nunes Ferreira, as seguintes competências:

1 — Autorizar o recurso à prestação de cuidados no exterior, nomeada-
mente internamentos, consultas e meios complementares de diagnóstico 
e terapêutica;

2 — Autorizar a disponibilização de dados clínicos à entidade com-
petente que os solicitar no âmbito de processo judicial e de informações 
clínicas relativas à assistência prestada no Hospital de Faro, E. P. E.;

3 — Assinar os termos de responsabilidade relativos a deslocações 
de utentes a outras unidades de saúde para efeitos de realização de atos 
ou exames que o Hospital de Faro, E. P. E., não possa prestar ou não os 
possa realizar atempadamente;

4 — Autorizar as despesas com o transporte de doentes, desde que 
relacionadas com a realização dos exames referidos no número anterior;

5 — Dar parecer sobre pedidos de autorização de medicação especial, 
remetidos pela Comissão de Farmácia e Terapêutica;

6 — Despachar o expediente relacionado com o SIGIC, nomeada-
mente no que se refere a pedidos de alteração de procedimentos e pedidos 
de fisioterapia;

7 — Na área dos Recursos Humanos relativamente ao pessoal médico, 
técnico superior de saúde, técnico superior de serviço social, técnico de 
diagnóstico e terapêutica, afetos às áreas assistenciais:

a) Dar parecer sobre a admissão e mobilidade externa do pessoal 
médico, técnico superior de saúde, técnico superior de serviço social e 
técnico de diagnóstico e terapêutica;

b) Aprovar os horários do pessoal referido no ponto anterior;
c) Autorizar o pessoal sob a sua responsabilidade pertencente ao 

Hospital de Faro a integrar Júris de concursos noutras instituições;

d) Autorizar, relativamente aos médicos internos do internato comple-
mentar, comissões gratuitas de serviço, nos termos previstos no artigo 54 
e ss. da Portaria n.º 251/2011, de 24 de junho, até 30 dias por ano;

e) Autorizar a afetação e movimentação de pessoal médico, técnico 
superior de saúde, técnico superior de serviço social e técnico de diag-
nóstico e terapêutica;

f) Emitir parecer quanto à atribuição do estatuto de trabalhador-
-estudante, nos termos da lei e normas internas em vigor;

g) Autorizar os pedidos de concessão de horários de amamentação, 
aleitação e acompanhamento dos filhos, após parecer do respetivo su-
perior hierárquico e nos termos da lei;

h) Aceitar os pedidos de licenças abrangidas pela lei da parentalidade 
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, reu-
niões, seminários, colóquios, cursos de formação ou outras iniciativas 
semelhantes, desde que dos mesmos não resultem quaisquer encargos;

p) Aprovar os planos e relatórios mensais de trabalho de todo o pes-
soal, desde que dos mesmos não resulte a prática de trabalho extraor-
dinário;

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.

8 — A presente delegação não exclui a competência do Conselho de 
Administração para tomar resoluções sobre os mesmos assuntos.

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

10 — A presente delegação produz efeitos a partir de 13 de fevereiro 
de 2012, ficando por este meio ratificados todos os atos que no âmbito 
dos poderes agora delegados tenham sido praticados pelo Dr. Jorge Ma-
nuel Domingues Salvados, Dr. João José Guegués Silva Dias, Dr. Afonso 
Eduardo Gaizinho Frade e Dr. José Manuel Coelho Nunes Ferreira.

5 de junho de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Mestre Pedro Nunes.

307050461 

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

Aviso n.º 8708/2013

Processo de recrutamento de médicos, com a especialidade 
de medicina geral e familiar,

que concluíram o internato médico na 1.ª época de 2013

1 — Nos termos do disposto no acordo coletivo relativo à tramitação 
do procedimento concursal de recrutamento para os postos de trabalho da 
carreira médica, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 48, de 
29 de dezembro de 2011, conjugado com o despacho n.º 8056 -C/2013, 
do Secretário de Estado da Saúde, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 117, de 20 de junho de 2013, faz -se público que, por deli-
beração do conselho de administração da Unidade Local de Saúde do 
Baixo Alentejo, E. P. E., de 26 de junho de 2013, se encontra aberto, pelo 
prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso 
no Diário da República, procedimento para recrutamento de médicos, 
com a especialidade de medicina geral e familiar, que concluíram o 
respetivo internato médico na 1.ª época de 2013, para celebração de 
contrato individual de trabalho por tempo indeterminado, tendo em vista 
a ocupação de seis postos de trabalho da carreira médica, nos termos 




