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seguir se publica a lista de classificação final do procedimento simpli-
ficado conducente ao recrutamento de pessoal médico para a categoria 
de assistente da área de cirurgia geral da carreira médica, aberto por 
aviso n.º 5259/2013, publicado no Diário da República 2.ª série n.º 76, 
de 18/08:

1 — Carlos Alberto Sousa Soares — 18,20 Valores
2 — Diva Crisna de Jesus Pereira Correia da Silva — 15,40 Valores
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
15 de julho de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 

Dr. Carlos Alberto Vaz.
207119011 

 HOSPITAL DE MAGALHÃES LEMOS, E. P. E.

Aviso n.º 9511/2013
Para cumprimento do estatuído na alínea d) do n.º 1 e no n.º 2 do 

artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, faz -se publica a 
lista nominativa dos trabalhadores que cessaram contrato de trabalho 
em funções públicas por aposentação. 

Nome Categoria Data da cessação

Maria do Céu Teixeira Die-
gas.

Assessora Superior de 
Saúde.

2013 -03 -31

Joaquina Rosa Clemente Pei-
xoto.

Enfermeira  . . . . . . . . . 2013 -04 -30

Maria Fátima Cerqueira An-
drade.

Assistente Operacional 2013 -04 -30

Maria Odete Fernandes Pe-
reira.

Assistente Operacional 2013 -04 -30

Isabel Maria Oliveira Cunha 
Barreiros.

Assistente Graduada 
Sénior.

2013 -05 -31

 (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
15 de julho de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 

António Alfredo de Sá Leuschner Fernandes.
207120583 

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

Deliberação n.º 1498/2013
Por deliberação do Conselho de Administração da Unidade Local de 

Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E., de 24 de junho de 2013:
António Henrique Saraiva de Pinho Valente, Assistente de Medicina 

Geral e Familiar, autorizada a redução de uma hora no seu horário se-
manal (de 40 para 39 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, 

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, E. P. E.

Deliberação (extrato) n.º 1499/2013
Por deliberação de 27 de junho de 2013, do Conselho de Administra-

ção da ULS -Castelo Branco, E. P. E.:
Gina Augusta Semedo Rodrigues Melo, Assistente Graduada de Ci-

rurgia Geral, da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE, 
autorizada a redução de uma hora do seu horário semanal, (de 42 horas 
para 41 horas semanais), ao abrigo do n.º 10 do artigo 31.º do Decreto-
-Lei n.º 73/90, de 6 de março, e de acordo com o enunciado na Circular 
Informativa n.º 6/2010, da ACSS, de 6 de junho de 2010, e ainda alínea c) 
do n.º 2 do artigo 5.º do decreto -lei n.º 266 -D/2012, de 31 de dezembro, 
a partir de 1 de julho de 2013.

António Augusto Silva Mendes Gouveia, Assistente Graduado de Cirurgia 
Geral, da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE, autorizada a 
redução de uma hora do seu horário semanal, (de 42 horas para 41 horas 
semanais), ao abrigo do n.º 10 do artigo 31.º do Decreto -Lei n.º 73/90, de 6 
de março, e de acordo com o enunciado na Circular Informativa n.º 6/2010, 
da ACSS, de 6 de junho de 2010, e ainda alínea c) do n.º 2 do artigo 5.º do 
decreto -lei n.º 266 -D/2012, de 31 de dezembro, a partir de 1 de julho de 2013.

Maria Graça Rocha Fonseca, Assistente Graduada de Medicina Geral e 
Familiar, do Centro de Saúde de Castelo Branco — Autorizada a redução de 
mais uma hora do seu horário semanal (de 40 horas para 39 horas semanais), 
ao abrigo do n.º 13 do artigo 24.º do Decreto -Lei n.º 73/90, de 6 de março, 
e de acordo com o enunciado na Circular Informativa n.º 6/2010, da ACSS, 
de 6 de junho de 2010, e ainda alínea c) do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-
-Lei n.º 266 -D/2012, de 31 de dezembro, a partir de 1 de agosto de 2013.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
9 de julho de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 

Dr. António Vieira Pires.
207116988 

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

Aviso (extrato) n.º 9512/2013
Para os devidos efeitos, torna -se público que o procedimento simplifi-

cado conducente ao recrutamento de pessoal médico para preenchimento 
de 3 (três) postos de trabalho na categoria de Assistente Hospitalar 
de Pediatria, aberto por Aviso n.º 3384/2013, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 47, de 07 de março de 2013, cessa por inexis-
tência de candidato à sua prossecução, em virtude do candidato admi-
tido não ter comparecido ao método de seleção, entrevista de seleção.

8 de julho de 2013. — A Presidente do Conselho de Administração, 
Dr.ª Dorinda Maria Carvalho Gomes Calha.

207119158 

com efeitos a partir de 2 de julho de 2013. (Não carece de fiscalização 
prévia do Tribunal de Contas.)

12 de julho de 2013. — A Presidente do Conselho de Administração, 
Margarida Rebelo da Silveira.

207117035 

PARTE H

 ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA

Declaração de retificação n.º 833/2013

Abertura de procedimento concursal comum para preenchimento de 
um posto de trabalho na carreira e categoria de técnico superior, 
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado.

Para os devidos efeitos, declara -se que o aviso n.º 8455/2013, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 126, de 3 de 

julho de 2013, saiu com o seguinte erro material que assim se 
retifica:

1 — No n.º 8., onde se lê:
«Métodos de seleção: Considerando a utilidade pública e a necessi-

dade de afetar os recursos humanos necessários à prossecução regular 
e ininterrupta dos trabalhos na Área Metropolitana de Lisboa, no 
presente recrutamento será aplicado o método de seleção obrigatório 
referido na alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro, de acordo com o previsto no n.º 4 do mesmo artigo, 
complementado com o método facultativo, que será aplicado através 
da entrevista profissional de seleção.»




