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14 — Informação disponível:
14.1 — A informação referente ao concurso de ingresso no Internato 

Médico está disponível no site da ACSS, I. P. (www.acss.min -saude.pt/ 
Destaques/Internato Médico).

14.2 — Os pedidos de informação, relativamente ao presente con-
curso, devem ser formulados, preferencialmente, através do e -mail dos 
Internatos Médicos: im@acss.min -saude.pt.

19 de agosto de 2013. — A Coordenadora da Unidade de Apoio à 
Gestão, Celeste Terêncio Silva.

207202482 

 Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.

Aviso n.º 10792/2013
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de janeiro, e após homologação pelo Conselho Diretivo da Ad-
ministração Regional de Saúde do Centro, I. P., por deliberação de 
14.08.2013, torna -se pública a Lista Unitária de Ordenação Final dos 
candidatos aprovados no Procedimento Concursal Comum para o Preen-
chimento de três Postos de trabalho de Assistente Técnico, ACES Cova 
da Beira da Administração Regional de Saúde do Centro, I. P., visando 
o exercício de funções em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, conforme Aviso n.º 22718/2010, DR 
N.º 217, 2.ª série, de 9 de novembro.

Lista unitária de ordenação final
Maria Cristina Ponciano Santos Espírito Santo Antunes — 16,40 Va-

lores
Margarida de Fátima Vieira Sousa Robalo — 14,58 Valores
Helena Maria Marques Quintela Santos — 12,41 Valores
Rui Miguel Pereira Correia — 11,77 Valores
Olga Maria Caldeira Valente — 11,64 Valores
Paula Leonor Duarte Madeira Pinto Rodrigues Castelo Branco — 

11,64 Valores
Maria Inês Cavaca Gomes Almeida Eusébio — 11,36 Valores

Após a publicação do presente aviso no Diário da República, a referida 
lista será também disponibilizada na página eletrónica da Administração 
Regional de Saúde do Centro, I. P. — www.arscentro.min -saude.pt (área 
de recursos humanos), de acordo com o n.º 10.9 do aviso de abertura 
do procedimento concursal.

Da homologação da referida lista pode ser interposto recurso, nos 
termos do n.º 3 do artigo 39.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

19 de agosto de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, Dr. José 
Manuel Azenha Tereso.

207200221 

 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Edital n.º 852/2013
Para os devidos efeitos informamos os herdeiros da Sr.ª Maria 

José Matos internada no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa até 
07 -04 -2013, data do seu falecimento, que se encontra à disposição nesta 
Instituição o espólio deixado pela mesma, devendo os interessados ou 
seus representantes legais requerê -lo até 07 -04 -2014.

16 de agosto de 2013. — Pelo Conselho de Administração, a Vogal 
Executiva, Sandra Silveira.

307214673 

 Edital n.º 853/2013
Para os devidos efeitos informamos os herdeiros do Sr. Libertino 

Dias Bento internado no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa até 
08 -01 -2013, data do seu falecimento, que se encontra à disposição nesta 
Instituição o espólio deixado pelo mesmo, devendo os interessados ou 
seus representantes legais requerê -lo até 08 -01 -2014.

16 de agosto de 2013. — Pelo Conselho de Administração, a Vogal 
Executiva, Sandra Silveira.

307214657 

 Edital n.º 854/2013
Para os devidos efeitos informamos os herdeiros da Sr.ª Maria Fá-

tima Esteves internada no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa até 

24 -03 -2013, data do seu falecimento, que se encontra à disposição nesta 
Instituição o espólio deixado pela mesma, devendo os interessados ou 
seus representantes legais requerê -lo até 24 -03 -2014.

16 de agosto de 2013. — Pelo Conselho de Administração, a Vogal 
Executiva, Sandra Silveira.

307214705 

 Hospital do Arcebispo João Crisóstomo — Cantanhede

Aviso (extrato) n.º 10793/2013
De acordo com o artigo 38.º do Decreto -Lei n.º 437/1991, de 8 de 

novembro, e para conhecimento dos interessados, torna -se publico que 
a lista de classificação dos candidatos admitidos ao procedimento con-
cursal para ocupação de 5 postos de trabalho de enfermeiro, da carreira 
especial de enfermagem, pelo aviso n.º 1258/2013 publicado no Diário 
da República, 2.ª serie n.º 19 de 28 de janeiro de 2013, se encontra 
afixada no placard geral e publicada na página eletrónica deste hospital 
em (www.hdcantanhede.min -saude.pt).

Os candidatos classificados ficam notificados para, querendo, dizerem 
por escrito e no prazo de 10 dias úteis, o que lhes oferecer.

Para este efeito devem utilizar obrigatoriamente o formulário próprio 
disponível na página do hospital acima identificada e sendo o caso, 
devem faze -lo via CTT, em carta registada com aviso de receção ou 
entregar pessoalmente no secretariado deste hospital.

As alegações apresentadas serão apreciadas pelo Júri do concurso no 
prazo de 10 dias úteis ou 20 dias úteis se o número for superior a 100.

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

207201275 

 Hospital Dr. Francisco Zagalo

Aviso (extrato) n.º 10794/2013
De acordo com o artigo 38.º, do Decreto -Lei n.º 437/1991, de 8 de no-

vembro e para conhecimento dos interessados, torna -se público que a lista 
de classificação final dos candidatos admitidos ao procedimento concur-
sal para ocupação de 11 postos de trabalho da categoria de enfermeiro, 
da carreira especial de enfermagem, aberto pelo aviso n.º 17338/2012, 
publicado no DR, 2.ª série, n.º 252, de 31 de dezembro e homologada 
pelo Conselho de Administração em 14.08.2013; se encontra afixada 
no placard geral e publicada na página elétronica deste Hospital em 
www.hospitalovar.pt

De acordo com o artigo 39.º do diploma acima mencionado, da pre-
sente homologação cabe recurso hierárquico.

20 de agosto de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. Luís Vaz.

207203924 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

Agrupamento de Escolas de Águas Santas, Maia

Deliberação (extrato) n.º 1647/2013

Recondução
Em reunião realizada no dia dezoito de março de dois mil e treze, o 

Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Águas Santas Maia, nos 
termos do artigo 25.º, do Decreto  -Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, recon-
duziu no cargo de Diretor o professor do Grupo de Recrutamento 530, 
Manuel Carneiro Ferreira, em regime de comissão de serviço, pelo 
período de 2013 a 2017, quatro anos, conforme previsto no n.º 1 do 
referido artigo. Sendo o Conselho geral do referido agrupamento a 
entidade que lhe irá conferir posse.

19 de agosto de 2013. — A Presidente do Conselho Geral do Agru-
pamento de Escolas de Águas Santas, Maia, Maria Celeste Pereira 
Almeida Cabral.

207200408 




