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Vogais efetivos:
1.º Vogal — Dra. Elizabete Fátima Caetano Correia — Assistente 

Graduado — Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE (subs-
titui a Presidente em caso de falta ou impedimento);

2.º Vogal — Dr. Pina Vaz — Assistente Graduado Sénior — Hospital 
de Braga

Vogais suplentes:
1.º Vogal — Dra. Assunção Dionísio — Assistente Graduado — Cen-

tro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
2.º Vogal — Dr. Alfredo Manuel Duarte Henriques Gil Agosti-

nho — Assistente Graduado — Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra, EPE

Júri n.º 5 de Radiodiagnóstico — ARS Norte, RA Madeira 
e RA Açores

Presidente: Dr. António Manuel Pereira Ribeiro — Assistente Gra-
duado Sénior — Centro Hospitalar do Porto, EPE

Vogais efetivos:
1.º Vogal — Dr. Pedro Manuel Soares Duarte Bicho — Assistente 

Graduado Sénior — Centro Hospitalar do Porto, EPE (substitui a Pre-
sidente em caso de falta ou impedimento);

2.º Vogal — Dr. António Ribeiro — Assistente Graduado Sé-
nior — Centro Hospitalar do Porto, EPE

Vogais suplentes:
1.º Vogal — Dra. Adelaide Abreu — Assistente Graduado — Centro 

Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
2.º Vogal — Dra. Fernanda Maria Alves dos Reis — Assistente Gra-

duado — Centro Hospitalar do Porto, EPE
31 de julho de 2014. — A Coordenadora da Unidade de Apoio à 

Gestão, Celeste Terêncio da Silva.
208017318 

 Contrato (extrato) n.º 467/2014

Contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado

Nos termos e para os efeitos do artigo 37.º n.º 1 alínea b) e n.º 2 da 
Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que ao primeiro 
dia do mês de julho de dois mil e catorze, em Lisboa, entre a Adminis-
tração Central do Sistema de Saúde, I. P., ACSS, I. P., representada pelo 
Presidente do Conselho Diretivo, Prof. Doutor João Carvalho das Neves 
e Paulo Alexandre Mestre Monteiro, contribuinte fiscal n.º 208742328, 
foi celebrado um Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo 
Indeterminado, com efeitos a partir de 1 de julho de 2014, ficando o 
trabalhador integrado na carreira e categoria de técnico superior, com a 
remuneração de 1.407,45€ (mil quatrocentos e sete euros e quarenta e 
cinco cêntimos) correspondente à 3.ª posição remuneratória da carreira 
de técnico superior e ao nível remuneratório 19 da tabela remuneratória 
única.

31 de julho de 2014. — A Coordenadora da Unidade de Apoio à 
Gestão, Celeste Terêncio da Silva.

208017204 

 Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Aviso n.º 9264/2014

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 — Neurocirurgia

Por deliberação do Conselho Diretivo desta Instituição, de 14 de julho 
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 Neurocirurgia 

da carreira Médica, a que se reporta o aviso n.º 2486/2014, de 18 de 
fevereiro — Referência N, 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

1.º Joana Alexandra Gonçalves de Oliveira 19,0 valores

 5 de agosto de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano 
Manuel Castanheira de Oliveira.

208020882 

 Aviso n.º 9265/2014

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 — Oftalmologia

Por deliberação do Conselho Diretivo desta Instituição, de 14 de julho 
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 indeter-
minado, ao abrigo do Código do Trabalho, para ocupação de postos de 
trabalho na categoria de Assistente, da área hospitalar de Oftalmologia 
da carreira Médica, a que se reporta o aviso n.º 2486/2014, de 18 de 
fevereiro — Referência P, 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

1.º Mafalda Sofia Figueiredo Macedo. . . . . . . . 19,8 valores
2.º Sérgio José Pinto Azevedo. . . . . . . . . . . . . . 19,2 valores
3.º Ricardo Filipe da Silva Lemos Reis. . . . . . . 19,1 valores
4.º Pedro Nuno de Oliveira Moreira  . . . . . . . . . 18,0 valores

 5 de agosto de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano 
Manuel Castanheira de Oliveira.

208021019 

 Aviso n.º 9266/2014

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 — Ortopedia

Por deliberação do Conselho Diretivo desta Instituição, de 14 de julho 
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 Ortopedia 
da carreira Médica, a que se reporta o aviso n.º 2486/2014, de 18 de 
fevereiro — Referência S, 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

1.º Luís Miguel Alpendre Miragaia. . . . . . . . . 18,45 valores


