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PARTE G

 CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E. P. E.

Deliberação (extrato) n.º 1627/2013

Cessação do contrato de trabalho em Funções Públicas
por tempo indeterminado

por aplicação de pena disciplinar de despedimento
Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, e no artigo 58.º do Estatuto Disciplinar 
dos Trabalhadores Que Exercem Funções Públicas, aprovado pela Lei 
n.º 58/2008, de 9 de setembro, faz -se público que, por Deliberação do 
Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte, E. P. E., 
de 11 de julho de 2013, foi aplicada a pena disciplinar de despedimento 
à Interna do Internato Médico, Ana Henriqueta Filipe Bunga Pimentel 
Lima, cessando assim, o respetivo contrato de trabalho em Funções 
Públicas a termo resolutivo incerto, com efeitos a 18 de julho de 2013.

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

207189053 

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

Aviso n.º 10634/2013

Cessação de procedimento concursal na categoria de Assistente
de Ginecologia/Obstetrícia por inexistência de candidatos

Para os devidos efeitos, torna -se público que o Procedimento Concur-
sal Comum para preenchimento de dois postos de trabalho na categoria 
de Assistente de Ginecologia/Obstetrícia da Carreira Especial Médica, 
aberto pelo aviso n.º 8126/2013, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 120, de 25 de junho de 2013, ao abrigo do Acordo Cole-
tivo de Trabalho, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, 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, 
ficou deserto por inexistência de candidatos.

8 de agosto de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Joaquim Nabais Esperancinha.

207186931 

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

Aviso n.º 10635/2013

Por deliberação do Conselho de Administração de 25/07/2013, aberto 
procedimento simplificado conducente ao recrutamento de pessoal mé-
dico para a categoria de assistente, da área Hospitalar — Especialidade 
de Cirurgia Geral — da carreira médica.

Nos termos dos n.os 5 a 7 e 13.º do artigo 12.º -A do Decreto -Lei 
n.º 204/2003, de 18 de agosto, conjugado com o n.º 2 do artigo 3.º do 
Decreto -Lei n.º 45/2009, de 13 de fevereiro, e ao abrigo do Despacho 
n.º 2546/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 33, de 15 
de fevereiro, faz -se público que, por deliberação do Conselho de Admi-
nistração do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, E. P. E., 
datada de 25 de julho de 2013, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias 
úteis, a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da 
República, procedimento de recrutamento simplificado destinado ao 
preenchimento de 1 posto de trabalho para a categoria de assistente 
da área Hospitalar — Especialidade de Cirurgia Geral — da carreira 
médica.

1 — Requisitos de admissão
Reúnem condições para ser opositores aos procedimentos de recru-

tamento a desenvolver ao abrigo do presente despacho, os médicos que 
sejam detentores do grau de especialista de Cirurgia Geral, que tenham 
concluído a respetiva formação médica especializada na 2.ª época de 
2010, nas duas épocas de 2011 e na 1.ª de 2012 e que ainda não se 
encontrem vinculados por tempo indeterminado a serviços ou estabe-
lecimentos do Serviço Nacional de Saúde.

2 — Prazo de apresentação de candidaturas
Dez dias úteis, contados a partir da data da publicação do presente 

aviso no Diário da República.
3 — Método de seleção
O método de seleção tem por base o resultado da prova de avalia-

ção final do internato médico e de uma entrevista de seleção a reali-
zar para o efeito, nos termos do n.º 5 do artigo 12.º -A do Decreto -Lei 
n.º 203/2004, de 14 de agosto, aditado pelo Decreto -Lei n.º 45/2009, 
de 13 de fevereiro.

4 — Caracterização do(s) posto(s) de trabalho
Ao posto de trabalho cuja ocupação aqui se pretende corresponde 

o conteúdo funcional estabelecido no artigo 11.º do Decreto -Lei 
n.º 176/2009, de 4 de agosto.

5 — Remuneração
Nos termos da Lei n.º 266 -D/2012, de 31 de dezembro, a remuneração 

base mensal ilíquida a atribuir corresponde à remuneração de ingresso 
na categoria de assistente da carreira especial médica, em regime de 
40h/semanais.

6 — Local de trabalho
O serviço irá ser prestado no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/

Espinho, E. P. E., sito na Rua Conceição Fernandes, s/n, 4430 -502 Vila 
Nova de Gaia, podendo, no entanto, o mesmo ser desenvolvido em 
qualquer uma das Unidades que integram a Centro Hospitalar, bem 
como em outras Instituições com as quais o mesmo tenha ou venha a 
ter acordos ou protocolos de colaboração.

7 — Prazo de validade
O procedimento de recrutamento simplificado aberto pelo presente 

aviso é válido para a ocupação do posto de trabalho acima enunciado, 
terminando com o seu preenchimento.

8 — Legislação aplicável
O procedimento de recrutamento simplificado aberto pelo presente 

aviso rege -se pelo disposto nos n.os 5 a 7 do artigo 12.º -A do Decreto-
-Lei n.º 203/2004, de 18 de agosto, aplicáveis por remissão do n.º 2 do 
artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 45/2009, de 13 de fevereiro e pelo Decreto-
-Lei n.º 176/2009, de 4 de agosto.

9 — Horário de trabalho
O período normal de trabalho é de 40 horas semanais.
10 — Formalização das candidaturas
10.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento dirigido ao Presidente do Conselho de Administração Centro 
Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, E. P. E., podendo ser entregue 
diretamente nas suas instalações, sitas na Rua Conceição Fernandes, 
s/n, 4430 -502 Vila Nova de Gaia, no período compreendido entre as 
9.00 horas e as 15.30 horas, ou remetido pelo correio, para a mesma 
morada, com aviso de receção.

10.2 — Do requerimento devem constar os seguintes elementos:
a) Identificação do requerente (nome, estado, naturalidade, número 

e data do bilhete de identidade/cartão de cidadão, residência, código 
postal e telefone);

b) Pedido para ser admitido ao concurso;
c) Identificação do concurso, mediante referência ao número, data e 

página do Diário da República onde se encontra publicado o presente 
aviso;

d) Identificação dos documentos que instruem o requerimento, bem 
como a sua sumária caracterização;

e) Natureza do vínculo e estabelecimento ou serviço em que se en-
contra a exercer funções;

f) Endereço para onde deve ser remetido qualquer expediente relativo 
ao procedimento de recrutamento.

10.3 — A candidatura deverá ser acompanhada dos seguintes ele-
mentos:

a) Documento comprovativo do grau de especialista na área de exer-
cício profissional a que respeita o concurso, com indicação do resul-
tado quantitativo da prova de avaliação final do respetivo internato 
médico;

b) Documento comprovativo do cumprimento dos deveres militares 
ou de serviço cívico, quando obrigatório;

c) Certificado de sanidade para o exercício de funções públicas, 
passado pela autoridade de saúde da área de residência;

d) Certificado do registo criminal;
e) Documento comprovativo de inscrição na Ordem dos Médicos.
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10.4 — A apresentação dos documentos referidos nas alíneas b) a 
e) do ponto anterior pode ser substituída por declaração no requeri-
mento, sob compromisso de honra e em alíneas separadas, da situação 
precisa em que o candidato se encontra relativamente a cada um desses 
requisitos.

11 — Composição e identificação do Júri
O Júri do presente procedimento de recrutamento simplificado terá 

a seguinte composição:
Presidente: Professor Jorge Pires Maciel Barbosa (Assistente Gra-

duado Sénior)
1.º Vogal efetivo: João José Vieira Amândio (Assistente Graduado 

Sénior), que substituirá o presidente do júri nas suas faltas e impedi-
mentos;

2.º Vogal efetivo: Diamantino Pimenta da Rocha (Assistente Gra-
duado Sénior);

1.º Vogal suplente: Acácio Manuel Soares Silva (Assistente Graduado 
Sénior);

2.º Vogal suplente: Sílvio Manuel Silva Vale (Assistente Graduado).

12 — Afixação da lista de candidatos admitidos e excluídos
A lista de candidatos admitidos e excluídos será afixada nas instalações 

do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, E. P. E. sitas na 
Rua Conceição Fernandes, s/n, 4430 -502 Vila Nova de Gaia.

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

207189418 

 HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, E. P. E.

Despacho n.º 11152/2013
Por despacho de 2 de julho de 2013, do Presidente do Conselho de 

Administração.
Isabel Maria Delgado Alves Filipe, Técnica Especialista de Fisiotera-

pia, em contrato em funções públicas, no regime de horário completo no 
Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE, foi autorizada a acumulação 
de funções privadas, nos termos da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, 
alterada pela Lei n.º 66/2012, de 31 de dezembro. (Isento de fiscalização 
do Tribunal de Contas.)

8 de agosto de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Adriano Rodrigues.

207186729 

 Despacho n.º 11153/2013
Por despacho de 2 de julho de 2013, do Presidente do Conselho de 

Administração.
Isabel Maria Rodrigues de Almeida, Técnica Especialista de Cardiop-

neumologia, em contrato em funções públicas, no regime de horário 
completo no Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE, foi autorizada 
a acumulação de funções privadas, nos termos da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de fevereiro, alterada pela Lei n.º 66/2012, de 31 de dezembro. 
(Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

8 de agosto de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Adriano Rodrigues.

207186786 

 Despacho n.º 11154/2013
Por despacho de 2 de julho de 2013, do Presidente do Conselho de 

Administração.
Paula Cristina Bugalho Vidas, Técnica Especialista de 1.ª Classe 

de Cardiopneumologia, em contrato em funções públicas, no regime 
de horário completo no Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE, 
foi autorizada a acumulação de funções privadas, nos termos da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pela Lei n.º 66/2012, de 31 
de dezembro. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

8 de agosto de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Adriano Rodrigues.

207186778 

 Despacho n.º 11155/2013
Por despacho de 2 de julho de 2013, do Presidente do Conselho de 

Administração.
Manuel Augusto da Costa Gameiro, Assistente Graduado de Ortope-

dia, em contrato em funções públicas, no regime de horário completo no 

Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE, foi autorizado a acumulação 
de funções privadas, nos termos da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, 
alterada pela Lei n.º 66/2012, de 31 de dezembro. (Isento de fiscalização 
do Tribunal de Contas.)

9 de agosto de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Adriano Rodrigues.

207187433 

 Despacho n.º 11156/2013
Por despacho de 2 de julho de 2013, do Presidente do Conselho de 

Administração:
António da Conceição Antunes, Assistente Graduado Sénior de 

Pneumologia, em contrato em funções públicas, no regime de horário 
completo no Hospital Distrital da Figueira da Foz, E. P. E., foi autori-
zado a acumulação de funções privadas e públicas, nos termos da Lei 
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pela Lei n.º 66/2012, de 31 
de dezembro. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

9 de agosto de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Adriano Rodrigues.

207187393 

 HOSPITAL DO ESPÍRITO SANTO DE ÉVORA, E. P. E.

Deliberação (extrato) n.º 1628/2013
Por deliberação do Conselho de Administração do Hospital do Espírito 

Santo de Évora, E. P. E., de 18 de julho de 2013:
Isabel Barão Quintaneiro, Enfermeira do mapa de pessoal deste Hos-

pital, foi autorizada a dispensa de trabalho noturno e por turnos, a partir 
de 15 de junho de 2013, ao abrigo do n.º 9 do artigo 56.º do Decreto -Lei 
n.º 437/91, de 08 de novembro, com a nova redação dada pelo Decreto-
-Lei n.º 412/98 de 30 de dezembro, mantido em vigor pelo Artigo 28.º 
do Decreto -Lei n.º 248/2009, de 22 de setembro. (Isento de fiscalização 
prévia do Tribunal de Contas.)

8 de agosto de 2013. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos 
Humanos, Maria Teresa Rodrigues dos Santos Correia Fernandes.

207186575 

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

Despacho n.º 11157/2013
Por despacho, da Vogal do Conselho de Administração, Dra. Teresa 

Carneiro, de 28 de julho 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 
Radiologia, da Carreira de Diagnóstico e Terapêutica, Verónica Isabel 
Soeiro Dias, em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, a acumulação de funções públicas, como 
Docente, no Ano Letivo 2013/2014, na Escola Superior de Tecnologia 
da Saúde de Lisboa.

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

207186753 

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

Aviso (extrato) n.º 10636/2013
Devidamente homologada por deliberação de 2013 -07 -29, do Conse-

lho de Administração da ULS de Castelo Branco, EPE, torna -se pública a 
lista de classificação final do concurso de recrutamento de médicos com 
a especialidade de medicina geral e familiar, aberto pelo Aviso (extrato) 
n.º 8567/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 128, de 
5 de julho de 2013, com vista à celebração de contrato individual de 
trabalho sem termo, ao abrigo do Código do Trabalho.

1.º Hélder Farias Antunes Farinha — 18,4 valores
2.º Cláudia Cristina Matos Rodrigues — 18,15 valores
3.º Joana Pereira Madeira Raposo Almeida — 18,10 valores
4.º Joana Teles Sanches — 18,05 valores
5.º Ana Isabel Monteiro dos Santos — 18,05 valores




