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 Aviso n.º 8560/2014

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 — Pneumologia

Por deliberação do Conselho Diretivo desta Instituição, de 2 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 posto de 
trabalho na categoria de Assistente, da área hospitalar de Pneumologia, 
da carreira Médica, a que se reporta o aviso n.º 2486/2014, de 18 de 
fevereiro — Referência V, e pela declaração de retificação n.º 416/2014, 
divulgado no Diário da República, 2.ª série, n.º 76, de 17 de abril.

Lista de classificação final
Daniela Maria Marques da Costa e Silva — 19,13 valores.
12 de junho de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano 

Manuel Castanheira de Oliveira.
207972997 

 Aviso n.º 8561/2014

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 — Pediatria Médica

Por deliberação do Conselho Diretivo desta Instituição, de 11 de 
junho de 2014, torna -se pública a lista homologada de classificação 
final relativa 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 
indeterminado, ao abrigo do Código do Trabalho, para ocupação de posto 
de trabalho na categoria de Assistente, da área hospitalar de Pediatria 
Médica, da carreira Médica, a que se reporta o aviso n.º 2486/2014, 
de 18 de fevereiro — Referência U, e pela declaração de retificação 
n.º 416/2014, divulgado no Diário da República, 2.ª série, n.º 76, de 
17 de abril:

Lista de classificação final 

Ordenação Nome
Nota final

 — 
Valores

1.º Ângela Isabel Miguel Dias   . . . . . . . . . . . . . . 19,50 
2.º Joana Mafalda dos Santos Amorim  . . . . . . . . 19,35
3.º Joana Filipa de Almeida Cardoso  . . . . . . . . . 19,30
4.º Ana Sofia Rodrigues Ferreira  . . . . . . . . . . . . 19,25
5.º Catarina Teixeira Amaral Resende   . . . . . . . . 19,20
6.º Tânia Alexandra Martins Monteiro  . . . . . . . . 19,05
7.º Carolina Isabel Pereira Gonçalves . . . . . . . . . 19,00

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

207972267 

 Aviso n.º 8562/2014

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 — Imunoalergologia

Por deliberação do conselho diretivo desta instituição, de 25 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 posto de 
trabalho na categoria de assistente, da área hospitalar de imunoalergolo-
gia, da carreira médica, a que se reporta o aviso n.º 2486/2014, de 18 de 
fevereiro — referência I, e pela declaração de retificação n.º 416/2014, 
divulgado no Diário da República, 2.ª série, n.º 76, de 17 de abril de 
2014:

Lista de classificação final 

Ordenação Nome Nota final

1.º Filipa Margarida Lourenço Ribeiro . . . . . . . 18,88 valores
2.º Carmelita Isabel Neves Almeida Ribeiro. . . 17,52 valores

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

207972048 

 Deliberação (extrato) n.º 1479/2014

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
Otorrinolaringologia

Torna-se público que, por deliberação do Conselho Diretivo desta 
Instituição, de 2 de junho de 2014, foi feito cessar o procedimento 
simplificado de recrutamento de pessoal médico, para ocupação de 
um posto de trabalho na categoria de Assistente, da área hospitalar 
de Otorrinolaringologia, da carreira Médica, a que se reporta o aviso 
n.º 2486/2014, de 18 de fevereiro — Referência R, e pela declaração de 
retificação n.º 416/2014, divulgado no D. R., 2.ª série, n.º 76, de 17 de 
abril, por inexistência de candidatos.

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

207974105 

 Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.

Aviso n.º 8563/2014

Procedimento simplificado conducente ao recrutamento
de pessoal médico para a categoria de assistente,

da área de saúde pública da carreira especial médica
Nos termos dos n.os 5 a 7 do artigo 12.º -A do Decreto -Lei n.º 204/2003, 

de 18 de agosto, conjugado com o n.º 2 do artigo 3.º do Decreto -Lei 
n.º 45/2009, de 13 de fevereiro, e ao abrigo do Despacho n.º 8175 -A/2014, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 118, Suplemento, de 23 
de junho, faz -se público que, por deliberação do Conselho de Diretivo da 
Administração Regional de Saúde do Centro, IP datada de 26 de junho 
de 2014, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data 
da publicação do presente aviso no Diário da República, procedimento 
de recrutamento simplificado destinado ao preenchimento de 1 posto 
de trabalho para a categoria de assistente da área de saúde pública da 
carreira especial médica.

1 — Requisitos de admissão
Podem candidatar -se ao procedimento simplificado aberto pelo pre-

sente aviso os médicos detentores do grau de especialista de saúde pública 
que tenham concluído o respetivo internato médico na 1.ª época de 2014.

2 — Prazo de apresentação de candidaturas
Dez dias úteis, contados a partir da data da publicação do presente 

aviso no Diário da República.
3 — Método de seleção
O método de seleção tem por base o resultado da prova de avalia-

ção final do internato médico e de uma entrevista de seleção a reali-
zar para o efeito, nos termos do n.º 5 do artigo 12.º -A do Decreto -Lei 
n.º 203/2004, de 14 de agosto, aditado pelo Decreto -Lei n.º 45/2009, 
de 13 de fevereiro.

4 — Caracterização dos postos de trabalho
Aos postos de trabalho cuja ocupação aqui se pretende corresponde 

o conteúdo funcional estabelecido no artigo 7.º -C do Decreto -Lei 




