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PARTE G

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

Despacho n.º 10329/2013
Nos termos do n.º 6 da deliberação do conselho de administração de 

12 de janeiro de 2012, pela qual se procedeu à delegação de poderes 
nos seus membros, e considerando as recentes alterações ao nível hie-
rárquico da responsável pelo Serviço de Aprovisionamento, subdelego 
os seguintes poderes e competências com efeitos à data de nomeação 
da Dr.ª Ilda Costa, 15 de julho de 2013, com a consequente ratificação 
dos atos entretanto praticados, nos seguintes termos:

I — Na responsável pela Direção do Serviço de Aprovisionamento, 
Dr.ª Ilda Costa, administradora hospitalar:

1) Assinar a correspondência e expediente necessários à execução das 
decisões referentes ao serviço bem como da respetiva gestão corrente, 
com exceção da dirigida aos membros do Governo, Tribunal de Contas, 
Provedor de Justiça, órgãos autárquicos e membros dos conselhos de 
administração das instituições do Serviço Nacional de Saúde;

2) Relativas à gestão do pessoal afeto ao Serviço de Aprovisiona-
mento:

a) Autorizar o gozo de férias do pessoal do serviço depois de aprovado 
o mapa anual e autorizar as respetivas alterações, salvaguardando -se o 
interesse do serviço e conforme normas gerais estabelecidas;

b) Autorizar os funcionários, agentes e trabalhadores a comparecer 
em juízo, quando notificados nos termos legais;

c) Mandar verificar o estado de doença comprovado por atestado mé-
dico, bem como requerer ao Serviço de Gestão dos Recursos Humanos 
a submissão dos mesmos a junta médica, nos termos legais;

d) Implementar e executar plano de mobilidade do pessoal do serviço 
aprovado superiormente;

e) Autorizar a realização do trabalho extraordinário nas situações 
imprevistas em que se revele impossível a adoção de outras alternativas 
e a obtenção de despacho superior atempado;

f) Autorizar a inscrição e participação do pessoal do serviço em con-
gressos, reuniões, seminários, colóquios, cursos de formação em re-
gime de autoformação ou outras iniciativas semelhantes que decorram 
em território nacional, quando não importem custos para o serviço;

3) Relativas à autorização de despesas:
a) Autorizar despesas até ao montante de € 5000, por ajuste direto, 

devendo mensalmente informar -me das despesas autorizadas;
b) Praticar todos os atos subsequentes aos procedimentos de aquisição 

depois de adjudicados, incluindo assinatura de notas de encomenda, 
independentemente do valor, à exceção de medicamentos e reagentes;

c) Assegurar a gestão do fundo de maneio atribuído ao serviço.
24 de julho de 2013. — O Vogal Executivo, Licínio Oliveira de Car-

valho.
207146463 

 CENTRO HOSPITALAR
DE VILA NOVA DE GAIA/ESPINHO, E. P. E.

Aviso n.º 9987/2013
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de 

Vila Nova de Gaia/Espinho, E. P. E., de 18 de julho de 2013, foi homolo-
gada a lista de classificação final, referente ao procedimento simplificado 
para preenchimento de um posto de trabalho na categoria de Assistente 
de Neurocirurgia, da carreira médica, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 47 de 7 de março de 2013, através do Aviso n.º 3374/2013:

Candidato Aprovado:
Alfonso Ramos de Castro Velasco — 15,2 valores.

Nos termos do artigo 100.º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo, os candidatos dispõem de 10 dias, após a publicação da 
presente lista, para se pronunciarem sobre o que se lhe oferecer. (Isento 
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).

18 de julho de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Álvaro Monteiro.

207145297 

 HOSPITAL GARCIA DE ORTA, E. P. E.
Deliberação (extrato) n.º 1556/2013

Lista de classificação final do procedimento simplificado condu-
cente ao recrutamento de assistente — área hospitalar da car-
reira médica, na especialidade de oftalmologia, aberto por aviso 
n.º 3794/2013, publicado no Diário da República 2.ª série n.º 52, 
de 14/03.
Devidamente homologada por Deliberação do Conselho de Ad-

ministração do Hospital Garcia de Orta, E. P. E., de 27 de junho 
de 2013, a seguir se publica a lista de classificação final do pro-
cedimento simplificado conducente ao recrutamento para preen-
chimento de um lugar da categoria de assistente da área hospitalar 
da carreira médica, especialidade de oftalmologia, aberto por 
aviso n.º 3794/2013, publicado no Diário da República 2.ª série 
n.º 52, de 14/03.

1 — Inês Maria da Gama Rose e Soares — 18,83 valores
24 de julho de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 

Joaquim Daniel Lopes Ferro.
207146706 

 Deliberação (extrato) n.º 1557/2013

Lista de classificação final do procedimento simplificado conducente 
ao recrutamento de assistente — Área hospitalar da carreira 
médica, na especialidade de medicina interna, aberto pelo aviso 
n.º 3717/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 51, 
de 13 de março de 2013.

Devidamente homologada por deliberação do conselho de admi-
nistração do Hospital Garcia de Orta, E. P. E., de 1 de julho de 2013, 
a seguir se publica a lista de classificação final do procedimento 
simplificado conducente ao recrutamento para preenchimento de 
um lugar da categoria de assistente da área hospitalar da carreira 
médica, especialidade de medicina interna, aberto pelo aviso n.º 
3717/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 51, de 
13 de março de 2013:

1.º Tiago Filipe Judas de Matos — 19 valores.
2.º Marta de Carvalho Rebelo — 18,6 valores.
24 de julho de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 

Joaquim Daniel Lopes Ferro.
207146593 

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

Aviso (extrato) n.º 9988/2013
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 Cardiologia da carreira médi-
ca — aberto pelo Aviso n.º 13544/2012, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 197, de 11 de outubro de 2012.

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

207147695 

 Aviso (extrato) n.º 9989/2013
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 dois postos 
de trabalho na categoria de Assistente de Medicina Interna da carreira 
médica — aberto pelo Aviso n.º 9975/2012, publicado no Diário da 
República 2.ª série n.º 142 de 24 de junho de 2012.

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

207147654 




