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INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU
Aviso (extrato) n.º 6041/2014
Para os efeitos da alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro, torna-se público que o técnico de informática Francisco José Marques Faro, cessou o exercício de funções no Instituto
Politécnico de Viseu, por motivo de aposentação, com efeitos a 01 de
maio de 2014.
7 de maio de 2014. — O Administrador, Mário Luís Guerra de Sequeira e Cunha.
207802806
Aviso (extrato) n.º 6042/2014
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º.83-A/2009,
de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º.145-A/2011, de 6 de abril,
torna-se pública a lista unitária definitiva de ordenação final dos candidatos ao procedimento concursal comum para preenchimento de um
posto de trabalho com vista à constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado na carreira técnica superior
para os Serviços Administrativos e Financeiros dos Serviços de Ação
Social do Instituto Politécnico de Viseu (IPV), aberto por aviso (extrato)
n.º.14560/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º.229 de
26 de novembro.

Lista unitária definitiva de ordenação final dos candidatos
1 — Candidatos com aprovação nos métodos de seleção aplicados
Nome do candidato

Nota de classificação
final

Elsa Cristina de Sá Martins Saraiva . . . . . . . . . .
Sérgio Dias Pinto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18,19
12,24

2 — Candidatos excluídos na prova de conhecimentos
Nome do candidato

Motivo

Paula Cristina de Almeida Borges . . . . Por ter obtido uma classificação inferior a 9,5 valores
Rosa Maria Simões Mendes Correia . . . Por ter obtido uma classificação inferior a 9,5 valores
A presente lista foi homologada por despacho do Senhor Presidente
do Instituto Politécnico de Viseu de 22 de abril de 2014 e encontra-se
afixada em local visível e público no edifício dos Serviços Centrais do
IPV e disponível na sua página eletrónica em www.ipv.pt.
8 de maio de 2014. — A Administradora dos Serviços de Ação Social
do Instituto Politécnico de Viseu, Rosa Maria de Almeida Rodrigues.
207809587

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 21/2014/A
A seguir se publica a lista de classificação final do procedimento
concursal comum para preenchimento de três lugares de assistente
da carreira especial médica — área de saúde pública, previstos e não
ocupados, do Quadro Regional de Ilha de S. Miguel, a afetar à Unidade
de Saúde da Ilha de São Miguel para constituição de relação jurídica

de emprego público por tempo indeterminado, publicado no Diário da
República, 2.ª série n.º 251 de 27 de dezembro de 2013, devidamente
homologada por deliberação do Conselho de Administração da Unidade
de Saúde da Ilha de São Miguel, de 28 de abril de 2014:
1.º Dr. João Baptista Soares — 16,50 valores
2.º Dr.ª Ana Rita Nunes da Costa Monteiro Eusébio —
16,00 valores
3.º Dr. Eduardo Henrique Coutinho da Cunha Vaz — 13,20 valores
Nos termos do n.º 3 do artigo 27.º da Portaria n.º 207/2011, de 24 de
maio, da homologação cabe recurso administrativo com efeito suspensivo, a interpor para o membro do Governo competente, no prazo de 10
dias úteis a contar da publicação deste aviso
7 de maio de 2014. — A Presidente do Conselho de Administração,
Maria João Rego Costa Carreiro.
207809943

PARTE G
CENTRO HOSPITALAR DE TRÁS-OS-MONTES
E ALTO DOURO, E. P. E.
Aviso (extrato) n.º 6043/2014
Devidamente homologada por deliberação de 24/04/2014, do Conselho Administração deste CHTMAD, E. P. E., se publica a lista unitária de
ordenação final do procedimento concursal comum para o preenchimento
de um posto de trabalho na categoria de assistente graduado sénior de
otorrinolaringologia, da carreira especial medica, área de exercício

hospitalar do mapa de pessoal deste CHTMAD, E. P. E., na modalidade
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
aberto por aviso publicado em DR, 2.ª, n.º 60, de 26/03/2014.
Lista unitária de ordenação final:
Gilson Sequeira Borges — 17,02 valores.
6 de maio de 2014. — O Presidente do Conselho Administração,
Dr. Carlos José Cadavez.
207801923

