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ficação final do procedimento simplificado conducente ao recrutamento 
de pessoal médico para a categoria de Assistente de Infeciologia, da área 
hospitalar, da carreira médica, aberto por Aviso (extrato) n.º 3191/2013, 
publicado no Diário de República, 2.ª série, n.º 45 de 05.03.2013:

Candidata admitida: Laura Maria Garcia de Oliveira e Sá — 18 va-
lores

Candidata excluída: Cláudia Margarida Carvalho dos Santos Nazareth 
(Impossibilidade de comparência à entrevista)

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
22.07.2013. — A Responsável pelos Recursos Humanos, Lídia Re-

gala.
207143117 

 Deliberação (extrato) n.º 1548/2013
Por deliberação do Conselho de Administração deste Hospital de 

19.07.2013:
José Pedro Castro Leão Neves, Assistente Graduado Sénior de Ne-

frologia do Mapa de Pessoal do Hospital de Faro, EPE, em regime 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indetermina-
do — autorizado a acumular funções públicas, ao abrigo do artigo 27.º 
da Lei n.º 12 -A/2008 de 27/2, no Departamento de Ciências Biomédicas 
e Medicina da Universidade do Algarve.

22 de julho de 2013. — A Responsável pelos Recursos Humanos, 
Lídia Regala.

207143199 

 Despacho (extrato) n.º 10281/2013
Por deliberação do Conselho de Administração deste Hospital de 

19.07.2013:
Ana Paula Andrade Silva, Assistente Graduada de Nefrologia do Mapa 

de Pessoal do Hospital de Faro, EPE, em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado — autorizada a acumular 
funções públicas, ao abrigo do artigo 27.º da Lei n.º 12 -A/2008 de 27/2, 
no Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina da Universidade 
do Algarve.

22 de julho de 2013. — A Responsável pelos Recursos Humanos, 
Lídia Regala.

207143166 

 HOSPITAL DE SANTA MARIA MAIOR, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 9939/2013
Por deliberação do Conselho de Administração do Hospital Santa 

Maria Maior, E. P. E. de 17 de abril de 2013, procede -se à anulação 
do Procedimento Concursal Comum para preenchimento de um posto 
de trabalho na categoria de Assistente de Radiologia da carreira médi-
ca — aberto pelo Aviso n.º 8789/2012, publicado no Diário da República 
2.ª série n.º 123 de 27 de junho de 2012.

24 -07 -2013. — O Presidente do Conselho de Administração, Fer-
nando Manuel Marques.

207147751 

 Aviso (extrato) n.º 9940/2013
Por deliberação do Conselho de Administração do Hospital Santa 

Maria Maior, E. P. E., de 17 de abril de 2013, procede -se à anulação 
do procedimento concursal comum para preenchimento de um posto 
de trabalho na categoria de assistente de ortopedia da carreira médica, 
aberto pelo aviso n.º 7753/2012, publicado no Diário da República, 
2.ª série n.º 108, de 4 de junho de 2012.

24 -7 -2013. — O Presidente do Conselho de Administração, Fernando 
Manuel Marques.

207147524 

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

Deliberação n.º 1549/2013
Nos termos da alínea a) do n.º 1 da cláusula 26.ª do acordo co-

letivo de trabalho, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, 

 Deliberação n.º 1550/2013
Nos termos da alínea a) do n.º 1 da cláusula 26.ª do acordo 

coletivo de trabalho, publicado no Boletim do Trabalho e Em-
prego, n.º 48, de 29 de dezembro de 2011, celebrado entre o Centro 
Hospitalar de Coimbra, E. P. E., e outros e a Federação Nacional 
dos Médicos e outro — Tramitação do procedimento concursal 
de recrutamento para os postos de trabalho da carreira médica, o 
procedimento concursal simplificado conducente ao recrutamento 
de pessoal médico para a categoria de Assistente de Radioterapia 
da carreira médica — área de exercício hospitalar, publicitado pelo 
aviso n.º 517/2013, publicado na 2.ª série do Diário da República, 
n.º 6, de 9 de janeiro de 2013, por deliberação do Conselho de 
Administração, de 21 de março de 2013, atenta a inexistência de 
candidatos, ficou deserto.

17 de julho de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Francisco Ventura Ramos.

207145653 

 Despacho n.º 10282/2013
Por despacho, da Vogal do Conselho de Administração, Dra. Teresa 

Carneiro, de 28 de março de 2013, proferido no uso de competência que 
lhe foi delegada, foi autorizada, nos termos e ao abrigo do disposto nos 
artigos 27.º e 29.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, à Técnica 
de Medicina Física e de Reabilitação, da Carreira de Diagnóstico e Te-
rapêutica, Alexandra Maria da Silva Miranda, em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, a acumulação 
de funções públicas, como Docente, no 2.º Semestre do Ano Letivo 
2012/2013, na Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa.

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

207145475 

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, E. P. E.

Deliberação (extrato) n.º 1551/2013
Por deliberação do Conselho de Administração de 09 de julho de 

2013, foi autorizado o regresso antecipado da situação de licença sem 
remuneração ao Enfermeiro António José Fernandes Sousa Pereira, a 
partir de 15 de julho de 2013, nos termos e ao abrigo do artigo 235.º da 
Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro. (Isento de fiscalização prévia do 
Tribunal de Contas)

23 de julho de 2013. — O Diretor do Departamento de Gestão de 
Recursos Humanos e Gestão Documental, Manuel Alexandre Costa.

207144746 

 Deliberação (extrato) n.º 1552/2013
Por deliberação do conselho de administração de 9 de julho de 2013, 

foi prorrogada a situação de licença sem remuneração por um mais 
um ano ao enfermeiro Vítor Manuel Costa Pereira Gomes, nos termos 
e ao abrigo dos artigos 234.º e seguintes da Lei n.º 59/2008, de 11 de 
setembro, a partir de 1 de outubro de 2013. (Isento de fiscalização prévia 
do Tribunal de Contas.)

23 de julho de 2013. — O Diretor do Departamento de Gestão de 
Recursos Humanos e Gestão Documental, Manuel Alexandre Costa.

207145783 

n.º 48, de 29 de dezembro de 2011, celebrado entre o Centro Hos-
pitalar de Coimbra, E. P. E., e outros e a Federação Nacional dos 
Médicos e outro — Tramitação do procedimento concursal de re-
crutamento para os postos de trabalho da carreira médica, o pro-
cedimento concursal simplificado conducente ao recrutamento de 
pessoal médico para a categoria de Assistente de Gastrenterologia 
da carreira médica — área de exercício hospitalar, publicitado pelo 
aviso n.º 3113/2013, publicado na 2.ª série do Diário da República, 
n.º 44, de 04 de março de 2013, retificado pela Declaração de Reti-
ficação n.º 344/2013, publicada na 2.ª série do Diário da República 
n.º 54, de 18 de março de 2013, por deliberação do Conselho de 
Administração, de 24 de maio de 2013, atenta a inexistência de 
candidatos, ficou deserto.

17 de julho de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Francisco Ventura Ramos.

207145694 




