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a alcançar e a forma de seguimento e avaliação de resultados, a efetuar,
nos termos do artigo 21.º do Regulamento e cláusula 23.ª do ACT.
18 — A classificação e ordenação final dos candidatos são obtidas
pela média aritmética das classificações atribuídas por cada membro
do júri e efetuada por ordem decrescente, na escala de 0 a 20 valores, em resultado da média aritmética ponderada de 70 % e 30 % das
classificações quantitativas obtidas na avaliação curricular e na prova
prática, respetivamente, apenas podendo ser contratados os candidatos
que obtenham classificação final igual ou superior a 10 valores, sem
arredondamentos.
19 — As atas do júri onde constam os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação de cada um dos critérios de seleção a utilizar, a grelha
classificativa e o sistema de valoração final são anteriores ao termo do
prazo das candidaturas e ao conhecimento dos currículos dos candidatos,
e serão facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.
20 — Em situações de igualdade de valoração, aplicam-se os critérios
de ordenação preferencial estabelecidos na Portaria n.º 207/2011, de
24 de maio, alterada pela Portaria n.º 355/2013, de 10 de dezembro, e
pela Portaria n.º 229-A/2015 de 03 de agosto e no ACT.
21 — A lista unitária de ordenação final, após homologação, é publicada na 2.ª série do Diário da República, afixada no placard de afixação
do Serviço de Gestão de Recursos Humanos e disponibilizada na sua
página eletrónica.
22 — Composição e Identificação do Júri:
Presidente: Dr.ª Irene Furtado Silva, Assistente Graduada Sénior de
Medicina Interna do Centro Hospitalar do Algarve, E. P. E.
Vogais Efetivos:
Dr.ª Ana Lopes, Assistente Graduada Sénior de Medicina Interna do
Centro Hospitalar do Algarve, E. P. E.
Dr.ª Luisa Arez, Assistente Graduada Sénior de Medicina Interna do
Centro Hospitalar do Algarve, E. P. E.
Vogais Suplentes:
Dr. Alfredo Santos, Assistente Graduado Sénior de Medicina Interna
do Centro Hospitalar do Algarve, E. P. E.
Dr. Mário Lázaro, Assistente Graduado Sénior de Medicina Interna
do Centro Hospitalar do Algarve, E. P. E.
23 — O primeiro vogal efetivo substituirá o presidente nas suas faltas
e impedimentos.
02.02.2016. — O Presidente do Conselho de Administração, Dr. Pedro
M. H. Nunes.
209349575

CENTRO HOSPITALAR COVA DA BEIRA, E. P. E.
Aviso n.º 1918/2016
Lista unitária de classificação final dos candidatos ao procedimento
concursal para preenchimento de 1 posto de trabalho na categoria de assistente graduado sénior de pneumologia 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 Pneumologia da carreira Médica, de pessoal do Centro
Hospitalar Cova da Beira, E. P. E., publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 254, de 30 de dezembro de 2015, Aviso n.º 15278/2015.
Lista unitária de classificação final:
1.º Dr.ª Maria de La Salete Beirão Valente: 18,36 valores

CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA, E. P. E.
Deliberação (extrato) n.º 160/2016
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar
de Leiria, E. P. E., de 6 de novembro de 2015, foi à Dr.ª Olívia Andril
Matos, assistente graduada, do mapa de pessoal deste centro hospitalar,
autorizada a redução de horário para 41 horas semanais, ao abrigo do
n.º 15 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 73/90 de 6 de março, por reunir
os requisitos estabelecidos por lei.
4 de fevereiro de 2016. — O Vogal Executivo, Licínio Oliveira de
Carvalho.
209333017
Deliberação (extrato) n.º 161/2016
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar
de Leiria, E. P. E., de 13 de novembro de 2015, foi a Luís Miguel Dias
Violante, interno do internato médico — formação específica na área de
oftalmologia, colocado neste centro hospitalar, autorizada a acumulação
de funções públicas, na Universidade de Coimbra — Faculdade de
Medicina, no período de 1 de setembro de 2015 a 31 de agosto de 2016.
4 de fevereiro de 2016. — O Vogal Executivo, Licínio Oliveira de
Carvalho.
209332556
Deliberação (extrato) n.º 162/2016
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Leiria, E. P. E., de 13 de novembro de 2015, foi ao Dr. João
Paulo Castro de Sousa, assistente graduado sénior do mapa de pessoal
deste centro hospitalar, autorizada a acumulação de funções públicas
na Universidade da Beira Interior — Faculdade de Ciências da Saúde
no período de 1 de junho de 2015 a 31 de maio de 2016.
04 de fevereiro de 2016. — O Vogal Executivo, Licínio Oliveira de
Carvalho.
209332597
Deliberação (extrato) n.º 163/2016
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar
de Leiria, E. P. E., de 6 de novembro de 2015, foi ao Dr. Vítor Manuel
Ribeiro de Faria, assistente graduado sénior, do mapa de pessoal deste
centro hospitalar, autorizada a redução de horário para 35 horas semanais, ao abrigo do n.º 15 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 73/90 de 6 de
março, por reunir os requisitos estabelecidos por lei.
04 de fevereiro de 2016. — O Vogal Executivo, Licínio Oliveira de
Carvalho.
209332742
Deliberação (extrato) n.º 164/2016
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar
de Leiria, E. P. E., de 6 de novembro de 2015, foi à Dr.ª Maria Teresa
Santos Pereira de Rezende, assistente graduada, do mapa de pessoal
deste centro hospitalar, autorizada a redução de horário para 36 horas
semanais, ao abrigo do n.º 15 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 73/90 de
6 de março, por reunir os requisitos estabelecidos por lei.
04 de fevereiro de 2016. — O Vogal Executivo, Licínio Oliveira de
Carvalho.
209332994

CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E. P. E.

Nos termos do disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo e das cláusulas n.º 18.ª e n.º 1 da 26.ª 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).

Despacho (extrato) n.º 2460/2016
Por despacho da Enfermeira-Diretora do Centro Hospitalar Lisboa
Norte, E. P. E., de 8 de janeiro de 2016, nos termos e ao abrigo do
disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 57.º do Decreto-Lei n.º 437/91 de 8 de
novembro, ex vi do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 248/2009 de 22 de
setembro, foi autorizada à Enfermeira Ana Maria Rodrigues Ferreira
Simões, do mapa de pessoal do mesmo Centro Hospitalar, a redução
do período normal de trabalho semanal, para 35 horas.

3 de fevereiro de 2016. — O Presidente do Conselho de Administração, Prof. Doutor Miguel Castelo Branco Craveiro Sousa.
209328303

3 de fevereiro de 2016. — A Diretora do Serviço de Recursos Humanos, Ana Maria Correia Lopes.
209330003

