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José Fernando Dourado Ramos — Aprovado
José Pedro Oliveira Pinto Brandão — Aprovado
Luis Filipe Moreira Cruz Vilaça — Aprovado
Maria Alexandra Pias Canedo — Aprovado
Paulo Alexandre Silva Alves Pimenta — Aprovado
Pedro Guilherme Domingues Paz Dias — Aprovado
Sérgio Manuel Moreira Sampaio — Aprovado
Victor Manuel Pereira Martins — Aprovado

ducente ao recrutamento de pessoal médico, para ocupação de dois
postos de trabalho, na categoria de Assistente, da área hospitalar de
Cirurgia Geral da carreira Médica [...]»
09/09/2015. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
208941878

De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 22.º da Portaria supracitada, a data de obtenção do grau de consultor dos médicos aprovados constantes desta lista reporta-se a 18-05-2015, data da publicação
da primeira lista da presente especialidade médica, conforme o Aviso
n.º 5348/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 95,
18 de maio de 2015.
11 de setembro de 2015. — A Diretora do Departamento de Gestão
e Administração Geral, Manuela Carvalho.
208941691

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Aviso n.º 10727/2015
Procedimento simplificado de seleção, a nível regional,
conducente ao recrutamento de pessoal médico
para a categoria de assistente, da área hospitalar da carreira médica
Publicação da lista de classificação final dos candidatos
Ginecologia/Obstetrícia
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo desta Instituição, de 7 de
setembro de 2015, torna-se pública a lista homologada de classificação
final relativa ao procedimento simplificado de recrutamento de pessoal
médico, que concluíram o respetivo internato médico na 2.ª época de
2014, com vista à celebração de contrato individual de trabalho, por
tempo indeterminado, ao abrigo do Código do Trabalho, para ocupação
de postos de trabalho na categoria de Assistente, da área hospitalar de
Ginecologia/Obstetrícia, da carreira Médica, a que se reporta o aviso
n.º 1572-B/2015 — Referência A7, publicado no D.R., 2.ª série, n.º 28,
de 10 de fevereiro:
Lista de classificação final
Ordenação

Nome

Nota final

1.º
2.º
3.º
4.º

Ricardo Filipe Sousa Santos . . . . . . . . . . .
Diana Maria Silva Coelho . . . . . . . . . . . . .
Maria Inês Sarmento Pestana Vasconcelos
Ana Sofia Silva Fernandes. . . . . . . . . . . . .

18,3 valores
17,4 valores
16,8 valores
16,4 valores

Ana Rita Mesquita Pinto a)
Laura Oliveira Raposo Francisco a)
a) Excluído(a) — não compareceu à entrevista de seleção.
09/09/2015. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
208941861
Declaração de retificação n.º 828/2015
Por ter sido detetada uma inexatidão no texto do aviso (extrato)
n.º 8408/2015, publicado no Diário da República, da 2.ª série, n.º 149,
de 3 de agosto de 2015, concernente ao procedimento concursal comum
para recrutamento de pessoal médico para a área hospitalar de Cirurgia
Geral, procede-se à seguinte retificação:
Onde se lê:
«[...] notificam-se todos os candidatos da homologação da lista
unitária de ordenação final do procedimento concursal comum, conducente ao recrutamento de pessoal médico, para ocupação de um
posto de trabalho, na categoria de Assistente, da área hospitalar de
Cirurgia Geral da carreira Médica [...]»
deve ler-se:
«[...] notificam-se todos os candidatos da homologação da lista
unitária de ordenação final do procedimento concursal comum, con-

Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.
Aviso n.º 10728/2015
Após homologação por deliberação de 3 de setembro de 2015 do
Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.,
torna-se pública a lista de classificação final dos candidatos ao procedimento simplificado para preenchimento de um posto de trabalho, para o
Centro Hospitalar de Leiria, E. P. E., na categoria de Assistente de Pneumologia da Carreira Especial Médica, aberto pelo Aviso n.º 1572-B/2015,
Referência B-18, publicado no Diário da República, parte C, 2.ª série,
n.º 28, de 10 de fevereiro de 2015:
Candidatos Excluídos:
Ana Filomena Tavares Castro a)
Inês Filipa Cunha Sanches a)
Jorge Marques do Vale a)
Sílvia da Silva Correia a)
a) Não compareceu à entrevista
9 de setembro de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da
ARSC, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
208943895

Centro Hospitalar do Oeste
Aviso (extrato) n.º 10729/2015
De harmonia com o disposto nos artigos 22.º e 23.º da Portaria
n.º 250/2014, de 28 de novembro, e após audiência aos interessados no
âmbito do CPA, publica-se a lista definitiva de candidatos admitidos e
excluídos ao procedimento concursal para 96 (noventa e seis) postos de
trabalho na categoria de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem,
do mapa de pessoal do Centro Hospitalar do Oeste, aberto pelo Aviso
n.º 7314/2015, publicado do Diário da República 2.ª série, n.º 127,
de 2 de julho de 2015. A mencionada lista será publicitada na página
eletrónica deste Centro Hospitalar em www.choeste.min-saude.pt, e
afixada nos locais habituais.
14 de setembro de 2015. — O Presidente do Conselho de Administração, Dr. Carlos Manuel Ferreira de Sá.
208944801

Direção-Geral da Saúde
Despacho n.º 10508/2015
Na sequência do Despacho n.º 13288/2012, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 196, de 10 de outubro de 2012, e após análise
circunstanciada do respetivo desempenho e dos resultados obtidos,
evidenciados, designadamente, no relatório de demonstração de atividades prosseguidas, que revelou a excelente qualidade do trabalho
desenvolvido, informo que, ao abrigo do disposto nos artigos 23.º e 24.º
do Estatuto do Pessoal Dirigente (aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de
31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro)
renovo, com efeitos a 17 de setembro de 2015, a comissão de serviço
do Professor Doutor Paulo Jorge da Silva Nogueira no cargo de Diretor
de Serviços de Informação e Análise da Direção-Geral da Saúde, pelo
período de três anos.
15 de julho de 2015. — O Diretor-Geral da Saúde, Francisco George.
208941894
Despacho n.º 10509/2015
Ao abrigo do disposto no n.º 7 e 8 do artigo 4.º do Decreto-Lei
n.º 82/2009, de 2 de abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei

