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Públicos (CCP) e no uso das competências que me foram delegadas, pelo 
Diretor -Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, 
através do Despacho n.º 8900/2014, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 131, de 10 de julho de 2014, subdelego, com poderes de 
subdelegação:

1 — Na Diretora de Serviços de Administração Geral, licenciada 
Maria Teresa Guerreiro Núncio, no âmbito da respetiva Direção de 
Serviços, a competência para:

a) Autorizar as despesas com locação ou aquisição de bens móveis e 
aquisição de serviços até ao montante de € 5000,00 (cinco mil euros), 
nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 197/99, 
de 8 de junho, incluindo a competência para as decisões de contratar, 
de escolha do procedimento, de aprovação das peças do procedimento, 
de designação do júri do procedimento, de adjudicação, de aprovação 
da minuta do contrato e de outorga do mesmo, prevista nos artigos 36.º, 
38.º, 40.º, 67.º, 73.º 98.º e 106.º do CCP, bem como, exercer os poderes 
de direção e fiscalização da execução do contrato;

b) Autorizar despesas, nos termos e para os efeitos do disposto nos 
n.os 1 e 4 do artigo 42.º do Decreto -Lei n.º 52/2014, de 7 de abril, até ao 
montante previsto na alínea anterior;

c) Autorizar os Pedidos de Autorização de Pagamentos (PAP) por conta 
dos orçamentos executados pela Direção -Geral de Recursos Naturais, 
Segurança e Serviços Marítimos (DGRM);

d) Determinar a reposição de dinheiros públicos que devam reentrar 
nos cofres do Estado, por compensação, por dedução ou por guia, nos 
termos do Decreto -Lei n.º 155/92, de 28 de julho, na sua atual redação;

e) Garantir a elaboração e atualização do diagnóstico de necessidades 
de formação da DGRM, com base neste, a elaboração do respetivo plano 
de formação, individual ou em grupo, bem como efetuar a avaliação 
dos efeitos da formação ministrada ao nível da eficácia do serviço e do 
impacte do investimento efetuado;

f) Praticar todos os atos relativos à aposentação do pessoal, salvo no 
caso de aposentação compulsiva, e, em geral, todos os atos respeitantes ao 
regime de segurança social, incluindo os referentes a acidentes em serviço;

g) Qualificar como acidente em serviço os sofridos pelo pessoal e 
autorizar o processamento das respetivas despesas;

h) Autorizar o processamento de despesas cujas faturas, por motivo 
justificado, deem entrada nos serviços para além do prazo regulamentar;

i) Assinar a correspondência ou o expediente necessário à gestão da 
Direção de Serviços de Administração Geral.

2 — Na Diretora de Serviços Jurídicos, licenciada Fernanda da Pie-
dade Martins Chilrito Mendes Bernardo, a competência para assinar 
a correspondência ou o expediente necessário à gestão da respetiva 
Direção de Serviços.

3 — O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua as-
sinatura.

16 de julho de 2014. — O Subdiretor -Geral, Carlos Miguel Arrais.
207971027 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Aviso n.º 8521/2014

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 — Cirurgia Vascular

Por deliberação do Conselho Diretivo desta Instituição, de 11 de junho 
de 2014, torna -se pública a lista homologada de classificação final rela-
tiva ao procedimento simplificado de recrutamento de pessoal médico, 
que concluiu o respetivo internato médico na 2.ª época de 2013, com 
vista à celebração de contrato individual de trabalho, por tempo inde-
terminado, ao abrigo do Código do Trabalho, para ocupação de postos 
de trabalho na categoria de Assistente, da área hospitalar de Cirurgia 
Vascular, da carreira Médica, a que se reporta o aviso n.º 2486/2014, 
de 18 de fevereiro — Referência E, e pela declaração de retificação 
n.º 416/2014, divulgado no D.R., 2.ª série, n.º 76, de 17 de abril:

Ordenação Nome Nota final

1.º Sandrina Maria Pereira Figueiredo Braga. . . 19,0 valores
2.º Carolina Sofia Carvalho Vaz  . . . . . . . . . . . . 19,0 valores
3.º Lourenço Iberico Nogueira de Castro e 

Sousa.
16,6 valores

 14 de julho de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano 
Manuel Castanheira de Oliveira.

207972397 

 Aviso n.º 8522/2014
Por deliberação de 25 de junho de 2014 do Conselho Diretivo desta 

Instituição, precedendo processo de recrutamento de médicos, com a 
especialidade de Saúde Pública, que concluíram o internato médico 
na 2.ª época de 2013, aberto pelo aviso n.º 2487/2014, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 34, de 18 de fevereiro, foi autorizada 
a celebração de contratos de trabalho em funções públicas, por tempo 
indeterminado, para o exercício de funções na categoria de assistente 
da carreira especial médica, da área profissional de Saúde Pública, 
com os médicos especialistas abaixo identificados, sendo posicionados 
na primeira posição remuneratória do nível 45, a que corresponde a 
remuneração mensal de 2746,24€ (dois mil setecentos e quarenta e 
seis euros e vinte e quatro cêntimos), ao abrigo do previsto no Decreto-
-Lei n.º 177/2009, de 4 de agosto, na redação conferida pelo Decreto-
-Lei n.º 266 -D/2012, de 31 de dezembro e do Decreto Regulamentar 
n.º 51 -A/2012, de 31 de dezembro, a conjugar com as disposições na 
Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro e o disposto na Lei n.º 59/2008, 
de 11 de setembro, para os postos de trabalho a seguir indicados:

ACES Entre Douro e Vouga II — Aveiro Norte: Pedro Miguel da 
Silva Azevedo.

ACES Cávado I — Braga: Fernando José Freitas Loureiro.
15 de julho de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano 

Manuel Castanheira de Oliveira.
207971035 

 Declaração de retificação n.º 758/2014
Por ter saído com inexatidão a lista de classificação final do pro-

cedimento simplificado de seleção, a nível regional, conducente ao 
recrutamento de pessoal médico para a categoria de assistente, da área 
hospitalar de ginecologia/obstetrícia, da carreira médica, divulgada pelo 
aviso n.º 6882/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 109, 
de 6 de junho de 2014, retifica -se que onde se lê «1.º Evelin Catalina 
Pereira Faustino Ferreira — 19,50 valores» deve ler -se «1.º Evelin Ca-
talina de Oliveira Pinto — 19,50 valores».

12 de junho de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano 
Manuel Castanheira de Oliveira.

207973814 

 Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.

Aviso n.º 8523/2014
Por deliberação do Conselho Diretivo da Administração Regional de 

Saúde do Centro, I. P., de 10 de julho de 2014, torna -se pública a lista 
homologada de classificação final dos candidatos relativa ao procedi-
mento simplificado de recrutamento de pessoal médico, que concluíram 
o respetivo internato médico na 2.ª época de 2013, para preenchimento 
de dois postos de trabalho na categoria de Assistente de Pneumologia da 
Carreira Especial Médica, aberto pelo Aviso n.º 1744/2014, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 26, de 6 de fevereiro de 2014:

1.º Lígia Rodrigues Fernandes: 18,80 valores
2.º Pedro Gonçalo de Silva Ferreira: 18,40 valores
3.º Sónia Gonçalves Silva: 16,30 valores
11 de julho de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo da 

ARSC, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
207969862 

Lista de classificação final 




