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Ação

Prazos

Início Fim

2 — Entrega do requerimento  . . . . 22 de julho . . . 16 de agosto.
3 — Decisão   . . . . . . . . . . . . . . . — 9 de setembro.
4 — Fixação dos editais que tornam 

públicas as decisões e a publica-
ção no sítio da Internet da respe-
tiva escola.

— 9 de setembro.

5 — Matrícula e inscrição  . . . . . 9 de setembro 9 a 13 de setembro.
6 — Apresentação das reclamações 

sobre as decisões.
— 13 de setembro.

7 — Comunicação da decisão so-
bre as reclamações.

— 30 de setembro.

8 — Matrícula e inscrição para os 
casos das reclamações atendi-
das.

— 7 de outubro.

 17/07/2013. — A Vice -Presidente do Instituto, Maria Teresa Pereira 
Serrano.

207141716 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

Despacho (extrato) n.º 10279/2013
Por despacho de 7 de setembro de 2012 do presidente do Instituto 

Politécnico de Setúbal:
Alexandra Cristina Martins Aldeias — homologada a ata de conclusão 

com sucesso do período experimental, na carreira e categoria de técnico 
superior, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado.

23 de julho de 2013. — A Administradora, Ângela Noiva Gonçalves.
207143839 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

Despacho (extrato) n.º 10280/2013
Por despacho de 20 de junho de 2013 do Presidente do Instituto 

Politécnico de Tomar
David Emanuel Cruz Poço da Ressurreição Cardoso — contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo como Professor 
Adjunto Convidado, em regime de tempo parcial (33 %), da Escola 
Superior de Gestão de Tomar do Instituto Politécnico de Tomar, com 
início a 21 de junho de 2013 e término a 31 de julho de 2013, auferindo 
a remuneração correspondente a 33 % do escalão 1, índice 185, cons-
tante do estatuto remuneratório do pessoal docente do Ensino Superior 
Politécnico para esta categoria.

(Contratação isenta de fiscalização prévia por parte do Tribunal de 
Contas).

20 de junho de 2013. — O Presidente, Doutor Eugénio Manuel Car-
valho Pina de Almeida.

207144227 

 SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DO INSTITUTO
POLITÉCNICO DO PORTO

Aviso (extrato) n.º 9935/2013
Por despachos de 11 de junho de 2013 do Presidente do Instituto 

Politécnico do Porto e de 20 de junho de 2013 da Vereadora Adília 
Candeias da Câmara Municipal de Palmela, foi autorizada a consolidação 
definitiva da mobilidade interna, na carreira e categoria de Assistente 
Técnica, de Marisa Alexandra da Silva Martins, com efeitos a 1 de julho 
de 2013, passando a integrar o mapa de pessoal dos Serviços de Ação 
Social do Instituto Politécnico do Porto, mantendo a mesma posição 
remuneratória do serviço de origem.

15 de julho de 2013. — A Administradora dos Serviços de Ação Social 
do Instituto Politécnico do Porto, Dr.ª Eduarda Machado.

207147102 

PARTE G

 CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA-POMBAL, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 9936/2013
Na sequência do procedimento concursal para preenchimento de um 

posto de trabalho de assistente da carreira especial médica para o serviço 
de oncologia, aberto por aviso n.º 3179/2013, publicado na 2.ª série, 
n.º 45 de 05 -03 -2013, faz -se publico que a única candidata classificada 
Ana Flávia Monteiro Ferreira, recusou ocupar o correspondente posto 
de trabalho.

23 de julho de 2013. — O Vogal Executivo, Licínio Oliveira de Car-
valho.

207143093 

 CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 9937/2013
Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea d) do n.º 1 do 

artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, faz -se público que 
o Enfermeiro, Carlos Fernando Costa Rodrigues Lucas, do mapa de 
pessoal do Centro Hospitalar Lisboa Norte, E. P. E., denunciou o seu 
contrato de trabalho em Funções Públicas por tempo indeterminado, a 
partir de 22 de agosto de 2013.

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

207146285 

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

Deliberação (extrato) n.º 1547/2013
Após homologação, por deliberação de 17 de julho 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 49, de 11 de março de 2013, Aviso n.º 3543/2013:

Candidatos Aprovados:
1.º Lara Patrícia Mendes Queirós Mendanha — 19,1 valores.
2.º Lígia Maria Fernandes Ribeiro — 18,6 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.

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

207144543 

 HOSPITAL DE FARO, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 9938/2013
Devidamente homologada por deliberação do Conselho de Adminis-

tração deste Hospital de 19.07.2013, a seguir se publica a lista de classi-




