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PARTE F

 HOSPITAL DA HORTA, E. P. E.
Despacho n.º 10/2013/A

Por deliberação do Conselho de Administração do Hospital da Horta, 
EPE, de 30.07.2013:

Maria de Jesus Correia Garcia, Assistente Operacional do Quadro 
Regional da Ilha do Faial, afeta ao Hospital da Horta, EPE — autorizada 

a licença sem remuneração, pelo período de 12 meses, ao abrigo do 
artigo 234.º e seguintes da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, com 
efeitos a 29.07.2013.

12 de setembro de 2013. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, João Luís da Rosa Morais.

207250994 

PARTE G

 CENTRO HOSPITALAR BARREIRO MONTIJO, E. P. E.

Deliberação (extrato) n.º 1736/2013
Por deliberação do Conselho de Administração deste Centro Hospitalar de 05/09/2013, no uso de competência delegada, foi autorizada licença 

especial, ao Assistente Graduado de Cirurgia Geral, Dr. Luís Manuel Rosado de Sousa, para o exercício de funções em Macau, ao abrigo do Decreto-
-Lei n.º 89 -G/98 de 13 de abril, pelo período de um ano, com efeitos a 03/10/2013.

16 de setembro de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, João Silveira Ribeiro.
207255343 

 CENTRO HOSPITALAR DO PORTO, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 11956/2013

Procedimento simplificado conducente ao recrutamento de pessoal médico para a categoria de assistente,
da área hospitalar — Oftalmologia — da carreira médica (DR, 2.ª série, n.º 47 de 07 -03 -2013)

Devidamente homologada por deliberação do Conselho de Administração de 21 -08 -2013, a seguir se publica a lista de classificação final dos 
candidatos ao procedimento concursal supramencionado:

1.º  - Lígia Maria Fernandes Ribeiro — 17 valores;
2.º  - Lara Patrícia Mendes Queirós Mendanha — 16,9 valores; a)
3.º  - Ana Esmeralda Oliveira Guedes Costa — 16,9 valores. a)

a) Utilizado o critério de desempate.

A lista de ordenação final e a correspondente homologação foi notificada aos candidatos e afixada no placard junto à porta principal deste Centro 
Hospitalar, E. P. E.

16 de setembro de 2013. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Maria Fernanda Ferreira de Oliveira Manarte.
207256056 

PARTE H

 MUNICÍPIO DE ÁGUEDA

Aviso n.º 11957/2013

Conclusão do Período Experimental

Procedimento concursal comum de recrutamento de trabalhadores para 
ocupação de um posto de trabalho para Técnico Superior, na modalidade 

de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
para a área de comunicação, tradução e relações públicas.

Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008 
de 27 de fevereiro, aplicável por força do n.º 2 do artigo 73.º do Regime 
de Contrato em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 
11 de setembro, torna -se público que, na sequência da celebração do 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
foi homologada por meu despacho datado de 12/09/2013, a ata do júri 




