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INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU
Despacho (extrato) n.º 4114/2014

Ao abrigo e para os efeitos do disposto nos n.os 1, 5 e 6 do artigo 11.º
do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, do n.º 1 do artigo 22.º do
Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, e considerando que:
É imprescindível para o funcionamento da instituição a celebração
de contrato para o fornecimento de eletricidade em regime de mercado
livre pelo prazo de um ano;
O contrato envolve encargos plurianuais a serem suportados nos anos
de 2014 e 2015;
Os encargos para o cumprimento das obrigações contratuais serão
suportadas através das verbas inscritas e a inscrever nas rubricas adequadas, em fonte de financiamento de receitas próprias do orçamento
do Instituto Politécnico de Viseu;
Este Instituto não tem quaisquer pagamentos em atraso;
1 — Autorizo, no uso da competência delegada pelo Despacho
n.º 491/2014 da Ministra de Estado e das Finanças e do Ministro da Educação e Ciência de 27 de dezembro publicado no Diário da República,

2.ª série, n.º 7 de 10 de janeiro de 2014, a assunção dos compromissos
plurianuais decorrentes da execução do contrato para o fornecimento de
eletricidade em regime de mercado livre para o Instituto Politécnico de
Viseu, pelo prazo de um ano, com valor estimado de 266.000,00 € + IVA,
sendo este o valor máximo que a instituição se dispõe a pagar pela
execução de todas as prestações que constituem o seu objeto, repartidos
da seguinte forma:
2014 — 110.833,00€, a que acresce o IVA em vigor;
2015 — 155.167,00€, a que acresce o IVA em vigor.
2 — Os encargos financeiros resultantes da execução do contrato
serão satisfeitos por conta da verba inscrita no orçamento para 2014 e
a inscrever no orçamento subsequente.
3 — A importância fixada para o ano de 2015 poderá ser acrescida
do saldo apurado no ano que antecede.
11 de março de 2014. — O Presidente do Instituto Politécnico de
Viseu, Fernando Lopes Rodrigues Sebastião.
207682327

PARTE G
CENTRO HOSPITALAR DO ALGARVE, E. P. E.
Deliberação (extrato) n.º 718/2014
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar
do Algarve, EPE, de 26.02.2014:
Manuela Cristina Esteves Barata, Enfermeira do Mapa de Pessoal deste
Hospital, em regime de contrato de trabalho em funções públicas — autorizado o regime horário de tempo parcial de 32 horas semanais, nos
termos previstos no Capítulo III, artigo 46.º da Lei n.º 83-C/2013, de
31/12, para o período de 01.04.2014 a 31.12.2014.
10 de março de 2014. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos, Lídia Regala.
207678683
Despacho (extrato) n.º 4115/2014
Por despacho de 16.01.2014 de S. Ex.ª o Secretário de Estado da
Saúde:
Luís Gonzaga do Nascimento Nunes, Capelão, pertencente ao mapa
de pessoal da ARS do Algarve, I. P., autorizada a cedência de interesse
público para desempenho das mesmas funções neste Centro Hospitalar,
com o regime de trabalho de 6 horas semanais, por tempo indeterminado,
a partir de 01.03.2014.
10 de março de 2014. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos, Lídia Regala.
207678634

CENTRO HOSPITALAR DA COVA DA BEIRA, E. P. E.
Aviso n.º 3779/2014
Lista unitária de ordenação final dos candidatos ao procedimento
concursal para preenchimento de um posto de trabalho na categoria de Assistente Graduado Sénior de Anestesiologia da carreira
especial médica — área de exercício hospitalar.
Para conhecimento dos interessados, torna-se pública a lista unitária
de ordenação final dos candidatos ao procedimento concursal para o
preenchimento de um posto de trabalho na categoria de Assistente Graduado Sénior de Anestesiologia de pessoal do Centro Hospitalar Cova
da Beira, E. P. E., publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 227
de 22 de novembro de 2013, Aviso n.º 14433/2013.
Lista unitária de ordenação final:
1.º Classificado — Reinaldo Marcelino Rodrigues Santos Almeida — Classificação final de 14,18 Valores

2.º Classificado — Pedro Monteiro Protásio — Classificação final
de 13,87 valores
A candidata Maria José Pinto de Barros Pereira, desistiu do procedimento concursal.
Nos termos do disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, artigos 17.º e 22.º da Portaria n.º 207/2011 de 24
de maio e cláusulas n.º 18.º e n.º 1 da 26.º do acordo coletivo 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 — tramitação do
procedimento concursal de recrutamento para os postos de trabalho da
carreira médica, notificam-se os candidatos, supra identificados, para
se pronunciarem, no prazo de 10 dias úteis a contar da data da notificação (data da publicação do aviso na 2.ª série do Diário da República).
10 de março de 2014. — O Presidente do Júri, Dr. Humberto José
da Silva Machado.
207679185

CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E. P. E.
Aviso (extrato) n.º 3780/2014
Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea d) do n.º 1 do
artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, faz-se público
que a enfermeira Maria da Conceição de Oliveira Mendes, do mapa de
pessoal do Centro Hospitalar Lisboa Norte, E. P. E., denunciou o seu
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, a
partir do dia 8 de abril de 2014.
11 de março de 2014. — O Diretor do Serviço de Recursos Humanos,
Rogério Alexandre Branco Fernandes Costa.
207680861
Deliberação (extrato) n.º 719/2014
Por deliberação do conselho de administração do Centro Hospital Lisboa
Norte, E. P. E., de 6 de março de 2014, foi homologada a lista de classificação final do concurso para duas vagas do ciclo de estudos especiais
de neonatologia, aberto pelo aviso (extrato) n.º 14255/2013, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 225, de 20 de novembro de 2013:
1.º classificado — Dr.ª Kátia Regina Viegas Cardoso.
2.º classificado — Dr.ª Ana Rita Sengo dos Santos Prior.
3.º classificado — Dr. José Alberto Freitas Berenguer.
4.º classificado — Dr.ª Inês Pires do Carmo Passão Girbal.
11 de março de 2014. — O Diretor do Serviço de Recursos Humanos,
Rogério Alexandre Branco Fernandes Costa.
207680894

