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1 — Maria Joana Henriques Goulão — 18,3 valores
2 — Inês Isabel Correia Jorge — 17,3 valores
6 de junho de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração,
Joaquim Daniel Lopes Ferro.
207032147
Deliberação (extrato) n.º 1311/2013
Lista de classificação final do procedimento simplificado conducente ao recrutamento de assistente — área hospitalar da carreira médica, na especialidade de pediatria, aberto por aviso
n.º 17146/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 249,
de 26 de dezembro de 2012.
Devidamente homologada por deliberação do conselho de administração do Hospital Garcia de Orta, E. P. E., de 18 de abril de 2013,
a seguir se publica a lista de classificação final do procedimento
simplificado conducente ao recrutamento para preenchimento de
um lugar da categoria de assistente da área hospitalar da carreira
médica, especialidade de pediatria, aberto por aviso n.º 17146/2012,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 249, de 26 de dezembro de 2012.
1 — Isabel Cambournac Guerreiro Fernandes e Fernandes Saraiva
de Melo — 18,2 valores.
2 — Daniela Edite Silva Alves — 18,0 valores.
3 — Susana Isabel Ferreira Castanhinha — 17,7 valores.
4 — Paula Alexandra Simão Nunes — 17,6 valores.
5 — Filipa Toscano Belo Guerreiro — 16,6 valores.
Candidata excluída por não comparecer à entrevista:
Ana Rute Pinheiro Pina Barreto.
6 de junho de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração,
Joaquim Daniel Lopes Ferro.
207032203
Deliberação (extrato) n.º 1312/2013
Lista de classificação final do procedimento simplificado conducente ao recrutamento de assistente — área hospitalar da carreira
médica, na especialidade de cirurgia pediátrica, aberto por aviso
n.º 17358/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 252,
de 31/12.
Devidamente homologada por Deliberação do Conselho de Administração do Hospital Garcia de Orta, E. P. E., de 14 de fevereiro de
2013, a seguir se publica a lista de classificação final do procedimento
simplificado conducente ao recrutamento para preenchimento de um
lugar da categoria de assistente da área hospitalar da carreira médica,

especialidade de cirurgia pediátrica, aberto por aviso n.º 17358/2012,
publicado no Diário da República 2.ª série n.º 252, de 31/12.
1 — Maria João Falcão da Silva Caiado Cabral — 17,15 valores
6 de junho de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração,
Joaquim Daniel Lopes Ferro.
207031831

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, E. P. E.
Aviso n.º 7855/2013
Procedimento concursal simplificado conducente ao recrutamento
de pessoal médico para a categoria de Assistente, da área hospitalar — Cirurgia Geral — da carreira especial médica — Publicação da lista unitária de ordenação final dos candidatos.
Torna-se pública a lista unitária de ordenação final dos candidatos
relativa ao procedimento concursal simplificado conducente ao recrutamento de pessoal médico para a categoria de Assistente de Cirurgia
Geral, no âmbito do mapa de pessoal da Unidade Local de Saúde de
Matosinhos, E. P. E., a que se reporta o aviso n.º 3632/2013, publicado na
2.ª série do Diário da República, n.º 50, de 12 de março (Referência B).
Ordenação

Nome

Nota
final

1.º
2.º
3.º
4.º
5.º
–
–
–

Carlos Alberto Sousa Soares . . . . . . . . . . . . . . .
Ana Margarida Pinheiro Povo . . . . . . . . . . . . . .
Cecília Raquel de Azevedo Paredes. . . . . . . . . .
Odete Maria Pereira Figueiredo. . . . . . . . . . . . .
Diva Crisna de Jesus Pereira Correia da Silva . . .
Maria Érika Delgado Martinez . . . . . . . . . . . . .
Ricardo Manuel Lopes Moreira . . . . . . . . . . . . .
Sara Alexandra Rodrigues Costa Aleixo . . . . . .

19,00
18,59
17,98
17,59
16,50
(a)
(a)
(a)

(a) Excluído(a) por não ter comparecido à entrevista profissional de seleção.

A lista unitária de ordenação final dos candidatos foi homologada,
após conclusão da formalidade de audiência prévia dos interessados, por
despacho da Sr.ª Diretora Clínica de 4 de junho de 2013 e notificada
aos candidatos, por correio eletrónico, encontrando-se afixada em local
visível e público das instalações do Hospital Pedro Hispano, sito na Rua
Dr. Eduardo Torres, S/n, 4464-513 Senhora da Hora.
Da homologação da lista unitária de ordenação final pode ser interposto recurso administrativo, devendo eventual interposição ser comunicada ao Serviço de Gestão de Recursos Humanos da Unidade Local
de Saúde de Matosinhos, E. P. E.
5 de junho de 2013. — O Diretor do Departamento de Gestão de
Recursos Humanos e Gestão Documental, Manuel Alexandre Costa.
207026478

PARTE H
MUNICÍPIO DE FAFE
Aviso n.º 7856/2013
Procedimento concursal comum na modalidade de relação jurídica
por tempo indeterminado, para ocupação de dois postos de trabalho na carreira/categoria de técnico superior (geografia e planeamento/eng.ª geográfica) — Cf publicação no Diário da República,
2.ª série, n.º 19, de 28 de janeiro de 2013, aviso n.º 1306/2013,
código da oferta BEP OE 201301/0214.
Nos termos do n.º 6 do artigo 31.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, republicada pela Portaria n.º 145-A/2001 de 6 de abril, e decorrido que foi o prazo concedido para audiência prévia escrita, na sequência
da reunião de júri de 3 de junho de 2013, notificam-se os candidatos
da classificação final do 1.º método de seleção, sendo excluídos neste

método de seleção, os candidatos que obtiveram uma valoração inferior
a 9,5 valores, conforme o n.º 13 do artigo 18.º da Portaria n.º 83-A/2009,
republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, não lhe sendo
aplicado o método ou fase seguintes.
De acordo o artigo 32.º da referida portaria, informam-se os candidatos
aprovados que se encontra publicada na página eletrónica do município
Fafe, em www.cm-fafe.pt, e afixada no edifício dos Paços do Município,
Avenida de 5 de Outubro, Fafe, a indicação do local, data e horário para
realização da entrevista de avaliação de competências.
5 de junho de 2013. — O Presidente da Câmara, José Ribeiro.
307030973
Aviso n.º 7857/2013
Para os devidos efeitos se faz público que, pelo meu despacho datado
de 5 de junho de 2013, proferido no âmbito das competências detidas

