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PARTE F
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Saúde
Direção Regional da Saúde
Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel
Aviso n.º 42/2014/A
A seguir se publica a lista dos candidatos admitidos e excluídos ao
procedimento concursal para preenchimento de seis postos de trabalho
da carreira especial de enfermagem, com a categoria de enfermeiro,
previstos e não ocupados, do quadro Regional da Ilha de São Miguel, a
afetar à Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 122, de 27 de junho de 2014.
Lista de Candidatos Admitidos:
Carla Alexandra Silva Dias
Joana Rita de Morais Bandeira
Pedro Tiago Pinto Teixeira Rodrigues
Lista de Candidatos Excluídos:
Ana Teresa Fernandes Sequeira Borges de Melo a)
Anabela Gonçalves Tavares Marcelino Grazina a)
Andreia Fernandes Rodrigues a)
Carina Isabel Mestre Gonçalves a)
Carina Isabel Oliveira Marcos Silva a)
Carina Isabel Carvalho Ferraz Assis a), b)
Catarina Peixoto Almeida a), c)
Elsa Alexandra Carneiro Teixeira a), c), e)
Fátima da Conceição Maurício Cabral a), c)
Felícia Marta Afonso a), b)
Inês Sofia Lourenço Paul a)
Jéssica Costa Pacheco a)
Joana de Jesus Neto Gomes a), c)
João Luís Silva Ribeiro a)
José António da Conceição Gonçalves a), b), d)
José Manuel da Silva Faria a), c)
Luís Filipe dos Reis a)
Manuela Monteiro Sequeira a)
Márcia Natal da Silva Massa a), b)
Maria Helena Freitas Moreira a)

Mónica Fátima de Castro Marques a), b), c), d), e)
Natacha Marisa do Rosário Bettencourt Pinto a), c)
Rita Francisco Nunes da Mata a), c)
Rita Patrícia Dias da Silva Pereira a)
Rodolfo Daniel Letra Fernandes Pereira a), c)
Sara Isabel Leal Dias Ribeiro a)
Sofia Carreiro Medeiros a)
Sónia Nascimento Fortes a), c)
Susana Lopes das Neves a)
Susana Lúcia Santos Teixeira a), c)
a) Candidato excluído por não reunir os requisitos definidos no
ponto 10 do aviso de abertura do presente concurso, ou seja, “o recrutamento inicia-se de entre os trabalhadores com relação jurídica de
emprego público por tempo indeterminado”, tal como definido no n.º 4
do artigo 6.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro.
b) Candidato excluído por não reunir os requisitos definidos na alínea e) do ponto 13.1 do aviso de abertura do concurso, “três exemplares
do curriculum vitae, datados e assinados”.
c) Candidato excluídos por não reunir os requisitos definidos na
alínea g) do ponto 13.1 do aviso de abertura do concurso, “certificado
de robustez física para o exercício de funções públicas, passado pela
autoridade de saúde da área de residência”.
d) Candidato excluído por não reunir os requisitos constantes no
ponto 12.1 do aviso de abertura do concurso, “as candidaturas ao presente procedimento concursal deverão ser obrigatoriamente formalizadas
mediante requerimento dirigido ao Presidente do Júri do procedimento
concursal, podendo ser entregues no Serviço de Recursos Humanos
deste Centro de Saúde, com o telefone n.º 296550150, durante o horário
normal de funcionamento, das 08:30 às 12:30 e das 13:30 às 16:30 horas,
ou enviadas pelo correio, registado com aviso de receção, desde que
expedido até ao termo do prazo fixado, para o Centro de Saúde da
Povoação, sito à Rua Monsenhor João Maurício Amaral Ferreira s/n,
9650-426 Povoação, São Miguel Açores.
e) Candidato excluído por não reunir o requisito constante na alínea h)
do ponto 13.1 do aviso de abertura do concurso “Certificado do Registo
Criminal”.
Os candidatos excluídos podem recorrer para a entidade que autorizou
a abertura do concurso, no prazo de 10 dias a contar da publicação ou
afixação da lista, de acordo com o n.º 3 do artigo 33.º do Decreto-Lei
n.º 437/91, de 8 de novembro.
24 de julho de 2014. — A Presidente do Júri, Ana Maria Oliveira de
Viveiros Granadeiro.
208003572

PARTE G
CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA, E. P. E.
Deliberação (extrato) n.º 1550/2014
Por deliberação do Conselho de Administração, de 24/07/2013:

Deliberação (extrato) n.º 1551/2014
Por deliberação do Conselho de Administração, de 24/07/2014:

Maria Jorge dos Santos, Assistente Graduada de Anestesiologia, em
regime de dedicação exclusiva, há mais de cinco anos, concedida a
redução de horário de trabalho para trinta e oito horas semanais, nos
termos do n.º 3, do artigo 32.º, do Decreto-Lei n.º 177/2009, de 4 de
agosto, a partir de 01/08/2014.
(Não está sujeito à fiscalização prévia do Tribunal de Contas, de acordo
com o disposto no artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1,
da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto.)

Manuel Santos Mariano — assistente Hospitalar de Oftalmologia, em
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, autorizado o seu pedido de acumulação de funções privadas,
nos termos do disposto nos artigos 28.º e 29.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27/02, na Idealmed — Serviços de Saúde L.da, na Unidade Hospitalar
de Coimbra.
(Não está sujeito à fiscalização prévia do Tribunal de Contas, de
acordo com o disposto no artº. 46.º, n.º 1, conjugado com o artº. 114.º,
n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto).

30 de julho de 2014. — A Técnica Superior do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Aida Maria Marques Teixeira Valente Monteiro.
208003418

31 de julho de 2014. — A Técnica Superior de Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Aida Maria Marques Teixeira Valente Monteiro.
208007039

