13137

Diário da República, 2.ª série — N.º 78 — 22 de abril de 2013
CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA-POMBAL, E. P. E.
Aviso n.º 5420/2013
Para os devidos efeitos, torna-se público que o procedimento concursal
comum para preenchimento de um posto de trabalho na categoria de
Assistente de Medicina Física e de Reabilitação da Carreira Médica,
aberto pelo aviso n.º 2264/2013 publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 32, de 14 de fevereiro de 2013, ao abrigo do Acordo Coletivo de Trabalho, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 48,
de 29 de dezembro de 2011, celebrado entre o Centro Hospitalar de
Coimbra, E. P. E. e outros e a Federação Nacional dos Médicos e outro,
ficou deserto por inexistência de candidatos.
15 de abril de 2013. — O Vogal Executivo, Licínio Oliveira de Carvalho.
206896174
Aviso n.º 5421/2013
Para os devidos efeitos, torna-se público que o procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de trabalho na categoria
de Assistente de Anestesiologia da Carreira Médica, aberto pelo aviso
n.º 2271/2013 publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 32, de
14 de fevereiro de 2013, ao abrigo do Acordo Coletivo de Trabalho,
publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 48, de 29 de dezembro de 2011, celebrado entre o Centro Hospitalar de Coimbra, E. P. E.
e outros e a Federação Nacional dos Médicos e outro, ficou deserto por
inexistência de candidatos.
15 de abril de 2013. — O Vogal Executivo, Licínio Oliveira de Carvalho.
206896214

CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E. P. E.

homologada a lista de classificação final, referente ao procedimento
simplificado para preenchimento de um posto de trabalho na categoria
de Assistente de Oncologia Médica, da carreira médica, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 2 de 3 de janeiro de 2013, através do
Aviso n.º 34/2013:
Candidatos Aprovados:
1.º Ana Isabel Vieira Nobre Joaquim — 19,55 valores
2.º Marcos Gustavo Pantarotto Vidigal Alves — 19,05 valores
3.º Matilde Lordelo Salgado — 18,95 valores
4.º Anne Mary Vaz — 16,85 valores
Nos termos do artigo 100.º e seguintes do código do procedimento
administrativo, os candidatos dispõem de 10 dias, após a publicação da
presente lista, para se pronunciarem sobre o que se lhe oferecer. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).
11 de abril de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração,
Álvaro Monteiro.
206894595

HOSPITAL DE FARO, E. P. E.
Aviso (extrato) n.º 5424/2013
Devidamente homologada por deliberação do Conselho de Administração deste Hospital de 10.04.2013 e para conhecimento, torna-se
público que o procedimento simplificado conducente ao recrutamento
de pessoal médico para a categoria de assistente de dermatovenereologia, da área hospitalar, da carreira médica, aberto por Aviso (extrato)
n.º 3191/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 45 de
05.03.2013, ficou deserto por inexistência de candidatos. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
12-4-2013. — A Responsável pelos Recursos Humanos, Lídia Regala.
206896385

Deliberação (extrato) n.º 959/2013
Por Deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar
Lisboa Norte, E. P. E. de 21 de março de 2013, foi homologada a ata
da prova de avaliação final do Ciclo de Estudos Especiais de Nefrologia Pediátrica, tendo a Dra. Ana Rita Martins Colaço Sandes, sido
aprovada por unanimidade com louvor obtendo a classificação final
de 19,3 valores.
15 de abril de 2013. — O Diretor do Serviço de Recursos Humanos,
Rogério Alexandre Branco Fernandes Costa.
206896741

Aviso (extrato) n.º 5425/2013
Devidamente homologada por deliberação do Conselho de Administração deste Hospital de 10.04.2013 e para conhecimento, torna-se
público que o procedimento simplificado conducente ao recrutamento
de pessoal médico para a categoria de Assistente de Gastrenterologia, da área hospitalar, da carreira médica, aberto por Aviso (extrato)
n.º 3191/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 45 de
05.03.2013, ficou deserto por inexistência de candidatos. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
12-4-2013. — A Responsável pelos Recursos Humanos, Lídia Regala.
206896336

CENTRO HOSPITALAR DE VILA NOVA DE GAIA/ESPINHO, E. P. E.
Aviso n.º 5422/2013
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, E. P. E. de 11 de abril de 2013, foi
homologada a lista de classificação final, referente ao procedimento
simplificado para preenchimento de um posto de trabalho na categoria
de Assistente de Imunoalergologia, da carreira médica, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 2 de 3 de janeiro de 2013, através
do Aviso n.º 32/2013:
Candidatos Aprovados:
1.º Ana Luísa Reis Ferreira — 18,2 valores
2.º Teresa Maria Silva Vieira — 17,9 valores
3.º Ana Brigitte de Azeredo Lobo Moraes Sarmento Leblanc — 16,3 valores
Nos termos do artigo 100.º e seguintes do código do procedimento
administrativo, os candidatos dispõem de 10 dias, após a publicação da
presente lista, para se pronunciarem sobre o que se lhe oferecer. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).
11 de abril de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração,
Álvaro Monteiro.
206894587
Aviso n.º 5423/2013
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, E. P. E. de 11 de abril de 2013, foi

Aviso (extrato) n.º 5426/2013
Devidamente homologada por deliberação do Conselho de Administração deste Hospital de 10.04.2013 e para conhecimento, torna-se
público que o procedimento simplificado conducente ao recrutamento
de pessoal médico para a categoria de Assistente de Psiquiatria, da área
hospitalar, da carreira médica, aberto por Aviso (extrato) n.º 3191/2013,
publicado no Diário de República, 2.ª série, n.º 45 de 05.03.2013, ficou
deserto por inexistência de candidatos. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas)
12.04.2013. — A Responsável pelos Recursos Humanos, Lídia Regala.
206896466

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE LISBOA
FRANCISCO GENTIL, E. P. E.
Declaração de retificação n.º 508/2013
Ao abrigo do n.º 2 do artigo 9.º do Regulamento de Publicação
de Atos no Diário da República, aprovado pelo despacho normativo
n.º 35-A/2008, de 28 de julho, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 145, de 29 de julho de 2008, revisto e republicado pelo despacho
normativo n.º 13/2009, de 19 de março, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 64, de 1 de abril de 2009, declara-se que a deliberação
n.º 863/2013, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 65, de 3 de
abril de 2013, saiu com a seguinte inexatidão que se retifica.

