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Diário da República, 2.ª série — N.º 55 — 19 de março de 2014
Aviso n.º 3840/2014
Cessação de contrato de trabalho em funções públicas

Para cumprimento do estatuído na alínea d) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, faz-se pública a lista
nominativa dos trabalhadores que, denunciaram o contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
Carreira

Categoria

Posição
remuneratória

Data de cessação

Carreira Especial Enfermagem . . .
Carreira Especial Enfermagem . . .

Enfermeiro . . . . . .
Enfermeiro . . . . . .

Entre 1.ª e 2.ª
1.ª

11-03-2013
25-02-2013

Nome

Júlia Alexandra Reis Leite de Sousa . . . . . . . . . . . .
Teófilo Dias de Sousa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 de março de 2014. — O Presidente do Conselho de Administração, Fernando José Montenegro Sollari Allegro.
207688832

HOSPITAL DO ESPÍRITO SANTO DE ÉVORA, E. P. E.
Aviso n.º 3841/2014
Nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 251.º e do
artigo 254.º do anexo I à Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro e para
cumprimento do estatuído na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, faz-se pública a lista nominativa do
pessoal do Hospital do Espírito Santo de Évora, EPE, que cessou funções
por motivo de aposentação:
Luísa Maria Serranito Família, Assistente Operacional — 01-11-2013
Adalgisa Anjo Granja Rosado Paisano, Assistente Operacional — 01-12-2013
Maria Isabel Conceição Pinto, Assistente Operacional — 01-12-2013
Angélica Conceição Lima Sampaio Pintassilgo Barnabé,
Enfermeira — 01-01-2014
Antónia Rita Ganso Caeiro, Assistente Operacional — 01-03-2014
Maria Fátima Gonçalves, Assistente Operacional — 01-03-2014
Maria Carmo Cardoso Lourenço Siquenique, Enfermeira Chefe — 01-03-2014
Lurdes Maria Rafael Martins Coelho, Assistente Operacional — 01-03-2014
12 de março de 2014. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos, Maria Teresa Rodrigues dos Santos Correia Fernandes.
207685073

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE COIMBRA
FRANCISCO GENTIL, E. P. E.
Aviso (extrato) n.º 3842/2014
Devidamente homologada por deliberação de 11/03/2014, do Conselho de Administração deste Instituto, se publica a lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum para preenchimento de
um lugar de posto de trabalho na categoria de assistente graduado sénior
de pneumologia, da carreira especial médica, área de exercício hospitalar do mapa de pessoal deste Instituto, na modalidade de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, aberto por aviso
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 231, de 28/11/2013.
Lista unitária de ordenação final:
1.º Maria de Lourdes da Silva Barradas Lopes — 19,00 valores.
13 de março de 2014. — O Administrador Hospitalar, José Miguel
Perpétuo.
207688621

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, E. P. E.
Deliberação (extrato) n.º 727/2014

Rosa Maria Neves dos Santos Toscano, Enfermeira, do mapa de
pessoal deste Hospital — foi concedida Licença Sem Remuneração de
Longa Duração, nos termos do n.º 1 do artigo 234.º e n.º 5 do artigo 235.º
da Lei n.º 59/2008 de 11 de setembro, com efeitos a 22 de fevereiro de
2014. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)

Por deliberação de 25 de fevereiro de 2014, do Conselho de Administração da ULS-Castelo Branco, E. P. E., foi autorizada a dispensa
da prestação de serviço urgência, ao abrigo do n.º 6 da cláusula 43.ª do
Acordo Coletivo de Trabalho da carreira especial médica, n.º 2/2009,
de 13 de outubro e Circular Informativa n.º 6/2010, de 6 de junho,
da ACSS, a partir de 25 de fevereiro de 2014, ao Dr. Fernando Jorge
Rodrigues Cruz, Assistente Graduado de Medicina Geral e Familiar, da
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE, a exercer funções na
Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Vila de Rei. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)

12 de março de 2014. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos, Maria Teresa Rodrigues dos Santos Correia Fernandes.
207685195

11 de março de 2014. — O Presidente do Conselho de Administração,
Dr. António Vieira Pires.
207681655

Deliberação (extrato) n.º 726/2014
Por deliberação do Conselho de Administração do Hospital do Espírito
Santo de Évora, E. P. E. de 26 de dezembro de 2013:

PARTE H
CI-AMAL — COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE
Aviso n.º 3843/2014
Procedimento concursal n.º 01/2014 — de recrutamento
para o preenchimento de um posto de trabalho
na categoria de Técnico Superior da carreira de Técnico Superior
Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º e do n.º 1 do artigo 9.º
do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 de setembro e respetivas alterações,
conjugado com o disposto nos n.º 3 e 4 do artigo 6.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro e respetivas alterações e com o disposto na alínea a)
do n.º 1 do artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, torna -se público que
por deliberação de 03 de fevereiro de 2014 do Conselho Intermunicipal
da AMAL, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data
da publicação do presente aviso no Diário da República, procedimento
concursal comum, para preenchimento de 1 (um) posto de trabalho, na

modalidade de relação de emprego público por tempo indeterminado,
para contratação de um Técnico Superior.
1 — Não existe lista de candidatos em reserva no serviço e ainda
não se encontra publicitado qualquer procedimento concursal para
constituição de reservas de recrutamento por parte da ECCRC (Entidade
Centralizada para Constituição de Reservas de Recrutamento).
2 — O procedimento concursal destina-se à ocupação de 1 (um)
posto de trabalho, para constituição de relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado, de acordo com o disposto nos n.os 3
e 4 do artigo 6.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro e respetivas
alterações, previsto e não ocupado no Mapa de Pessoal da AMAL, na
categoria de Técnico Superior para desempenho de atividade na Central
de Compras.
3 — O presente procedimento concursal é válido para o recrutamento
do preenchimento do posto de trabalho a ocupar (um posto) e para os
efeitos do previsto no n.º 2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83-A/2009 de
22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de
6 de abril.

