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Ordem Nome Classificação

1 Ana Rita S. Vieira da Cruz. . . . . . . . . . . . . . . 18,56 valores
2 Joana Cristina de Oliveira Carneiro. . . . . . . . 16,62 valores
3 Paula Cristina Castro Rosa. . . . . . . . . . . . . . . 16,32 valores
4 Helena do Carmo Almeida Fernandes . . . . . . 16,08 valores
5 Isabel Cristina Meira Leite Trindade . . . . . . . 15,5 valores
6 José Miguel Gomes de Sá . . . . . . . . . . . . . . . 15,08 valores
7 Magda Patrícia Salgado Fernandes  . . . . . . . . 13,48 valores

 Candidata Excluída (por desistência):
Dália Carvalho Estêvão Couvinhas Marques.

Respeitado o período legal de recurso, foram contactados os candi-
datos, por ordem de classificação, tendo todos os candidatos desistido 
da vaga, pelo que é extinto o referido procedimento concursal, sem 
preenchimento da vaga a concurso.

22 de julho de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Fernando Manuel Marques.

207140614 

 Aviso n.º 9865/2013

Extinção de procedimento concursal
Após homologação do Presidente do Conselho de Administração do 

Hospital Santa Maria Maior, E. P. E., ocorrida em 06 de junho de 2013, 
tornou -se pública no portal do Hospital e foi comunicada ao concorrente, 
por correio eletrónico, a lista unitária de ordenação final do candidato 
ao procedimento simplificado para o recrutamento de um médico para 
a categoria de Assistente de Oftalmologia publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série n.º 42, de 28 de fevereiro de 2013, através do Aviso 
n.º 2956/2013, nos termos seguintes:

Lista de Classificação Final:
1 — Lígia Maria Fernandes Ribeiro — 18,1 valores
2 — Rita Gentil Cerquinha Ribeiro — 17,45 valores

Candidato Excluído (por desistência):
Gil Filipe Silva Calvão e Morgado dos Santos

Respeitado o período legal de recurso, foram contactados os candi-
datos, tendo os mesmos desistido da vaga, pelo que é extinto o referido 
procedimento concursal, sem preenchimento da vaga a concurso.

22 de julho de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Fernando Manuel Marques.

207140947 

 Aviso n.º 9866/2013

Extinção de procedimento concursal
Após homologação do Presidente do Conselho de Administração do 

Hospital Santa Maria Maior, E. P. E., ocorrida em 23 de maio de 2013, 
tornou -se pública no portal do Hospital e foi comunicada ao concorrente, 
por correio eletrónico, a lista unitária de ordenação final do candidato 
ao procedimento simplificado para o recrutamento de um médico para 
a categoria de Assistente de Cardiologia publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série n.º 42, de 28 de fevereiro de 2013, através do aviso 
n.º 2957/2013, nos termos seguintes:

Lista de classificação final
João Ricardo de Sousa Faria — 19,15 valores.

Respeitado o período legal de recurso, foi contactado o candidato, 
tendo o mesmo desistido da vaga, pelo que é extinto o referido proce-
dimento concursal, sem preenchimento da vaga a concurso.

22 -07 -2013. — O Presidente do Conselho de Administração, Fer-
nando Manuel Marques.

207140769 

 INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE LISBOA
FRANCISCO GENTIL, E. P. E.

Aviso n.º 9867/2013
Nos termos e ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do ar-

tigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, faz -se público que 
Rui Manuel Ribeiro Henriques, Enfermeiro, em regime de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, cessa a 
acumulação de funções no Centro de Saúde de Queluz, em 30 de 
junho de 2013.

17 de julho de 2013. — A Vogal Executiva do Conselho de Adminis-
tração, Maria Teresa Fernandes Jesus Sousa Carneiro.

207145061 

 Despacho n.º 10226/2013
Por despacho, da Vogal do Conselho de Administração, Dra. Teresa 

Carneiro, de 12 de junho de 2013, foi autorizada, a Filipa Rosário Abreu 
Viula Monteiro, Enfermeira, licença sem vencimento para acompanha-
mento de cônjuge colocado no estrangeiro no exercício de funções em 
organismo internacional, ao abrigo dos artigos 84.º a 86.º do Decreto-
-Lei n.º 100/99, de 31 de março, aplicável ex vie n.º 5 do artigo 234.º do 
Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela 
Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, com data de produção de efeitos a 
01 de agosto de 2013.

17 de julho de 2013. — A Vogal Executiva do Conselho de Adminis-
tração, Maria Teresa Fernandes Jesus Sousa Carneiro.

207145215 

 Despacho n.º 10227/2013
Torna -se público que, por despacho, da Vogal do Conselho de Admi-

nistração, Dr.ª Teresa Carneiro, de 18 de junho de 2013, em cumprimento 
do disposto na alínea d) do n.º 1, do artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro, foi autorizada a cessação da nomeação definitiva, por 
exoneração a pedido, da trabalhadora Matilde Frade Batista Raposo, 
assistente graduada, com efeitos a 19 de agosto de 2013.

17 de julho de 2013. — A Vogal Executiva do Conselho de Adminis-
tração, Maria Teresa Fernandes Jesus Sousa Carneiro.

207145426 

 Despacho n.º 10228/2013
Por despacho, da Vogal do Conselho de Administração, Dra. Teresa 

Carneiro, de 19 de junho de 2013, foi autorizada, a Ana Luis Barros 
Peixeiro, Assistente Técnica, o regresso antecipado da licença sem ven-
cimento de longa duração concedida ao abrigo do n.º 1 do artigo 234.º 
do Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela 
Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, com data de produção de efeitos a 
1 de julho de 2013.

17 de julho de 2013. — A Vogal Executiva do Conselho de Adminis-
tração, Maria Teresa Fernandes Jesus Sousa Carneiro.

207145142 

 Despacho n.º 10229/2013
Por despacho, da Vogal do Conselho de Administração, Dra. Teresa 

Carneiro, de 16 de abril de 2013, foi autorizada, ao Dr. José Jorge Duro 
da Costa, Assistente Graduado Sénior, com data de produção à data do 
despacho supra, a redução de uma hora, das 39 horas para as 38 horas, 
na sua carga horária semanal, ao abrigo da alínea c) do n.º 2 do artigo 5.º 
do Decreto -Lei n.º 266 -D/2012, de 31 de dezembro.

17 de julho de 2013. — A Vogal Executiva do Conselho de Adminis-
tração, Maria Teresa Fernandes Jesus Sousa Carneiro.

207145515 

 Despacho n.º 10230/2013
Por despacho, da Vogal do Conselho de Administração, Dra. Teresa 

Carneiro, de 12 de junho de 2013, foi autorizada, a Rui Alexandre Alba-
sini Oliveira Pegado, Enfermeiro, a redução de uma hora, das 33 horas 
para as 32 horas, na sua carga horária semanal, ao abrigo do n.º 3 do 
artigo 57.º do Decreto -Lei n.º 437/91, de 8 de novembro, mantido em 
vigor pelo artigo 28.º do Decreto -Lei n.º 248/2009, de 22 de setembro, 
com data de produção de efeitos a 1 de agosto de 2013.

17 de julho de 2013. — A Vogal Executiva do Conselho de Adminis-
tração, Maria Teresa Fernandes Jesus Sousa Carneiro.

207145345 

de 31 de dezembro de 2012, através do aviso n.º 17360/2012, nos 
termos seguintes:

Lista de classificação final 




