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PARTE G

 CENTRO HOSPITALAR DA PÓVOA DE VARZIM/VILA DO CONDE, 
E. P. E.

Deliberação n.º 1486/2013
Após homologação em 04 de julho de 2013 pelo Conselho de Adminis-

tração do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, EPE, e para 
conhecimento dos interessados, torna -se pública a lista de classificação 
final do procedimento simplificado conducente ao recrutamento para 
dois postos de trabalho para a categoria de Assistente de Cirurgia Geral, 
na área hospitalar, da carreira médica, aberto por aviso n.º 3369/2013, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 47, de 07 de março de 
2013 e Declaração de Retificação n.º 376/2013, publicada no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 58, de 22 de março:

Candidatos Aprovados:
1.º Cecília Raquel de Azevedo Paredes — 16,8 valores
2.º Diva Crisna de Jesus Pereira Correia da Silva — 16,1 valores

Candidato excluído por não comparecer à entrevista:
Ana Margarida Pinheiro Povo
Carlos Alberto Sousa Soares
Sara Alexandra Rodrigues Costa Aleixo.
8 de julho de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 

António Henrique Machado Capelas.
207102958 

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

Despacho n.º 9531/2013
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 “Ma-
nutenção de aparelhos de Via na Rede Ferroviária Nacional, Via Larga”;

b) O contrato a celebrar vigorará pelo prazo de 46 (quarenta e seis) me-
ses e terá um valor global que não excede o montante de € 7.700.000,00, 
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

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 9292/2013
Após homologação por deliberação de 20 de junho de 2013 do 

conselho de administração da Unidade Local de Saúde do Norte 
Alentejano, E. P. E., torna -se pública a lista de classificação final do 
procedimento simplificado conducente ao recrutamento de pessoal 
médico para a categoria de Assistente, da área hospitalar — infeciologia, 
para o preenchimento de 1 (um) posto de trabalho, aberto pelo Aviso 
n.º 3482/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 48, de 
08 de março de 2013:

Candidato aprovado:
1.º Cláudia Margarida Carvalho dos Santos Nazareth — 19,0 va-

lores
27 de junho de 2013. — A Presidente do Conselho de Administração, 

Dr.ª Dorinda Maria Carvalho Gomes Calha.
207102788 

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

Determina, na sessão do Conselho de Administração de 4 de julho 
de 2013:

1 — Autorizar a assunção dos encargos orçamentais decorrentes 
da celebração do contrato de Prestação de Serviços de “Manutenção 
de aparelhos de Via na Rede Ferroviária Nacional, Via Larga”, até ao 
montante máximo € 7.700.000,00, 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 — € 623.700,00 a que acresce IVA à taxa legal em vigor;
Ano de 2014 — € 2.333.100,00 a que acresce IVA à taxa legal em vigor;
Ano de 2015 — € 1.817.200,00 a que acresce IVA à taxa legal em 

vigor;
Ano de 2016 — € 1.817.200,00 a que acresce IVA à taxa legal em 

vigor;
Ano de 2017 — € 1.108.800,00 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 
2017 no orçamento da Rede Ferroviária Nacional — REFER, E. P. E..

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

207104942 

PARTE H

 ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

Aviso (extrato) n.º 9293/2013
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu des-

pacho de 24 de maio de 2013 e nos termos do artigo 23.º da 
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei 
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e do prescrito no artigo 37.º da 
Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na redação atual, aplicável 

por força da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, foi renovada, por 
um período de três anos, a nomeação, em regime de comissão 
de serviço, de Ana Paula Martins Abreu, no cargo de diretora do 
Departamento Administrativo, com efeitos a partir de 21 de junho 
de 2013, inclusive.

27 de maio de 2013. — O Presidente da Comissão Executiva Metro-
politana, Dr. Lino Ferreira.
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