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Diário da República, 2.ª série — N.º 122 — 25 de junho de 2015
Deliberação n.º 751/2015, publicada no Diário da República, 2.ª Série,
n.º 89 de 08 de maio, subdelego:
1 — Nos dirigentes, Eduardo Alexandre Canelhas Ramos Carreiro, João Gualberto Egydo Nobre Falcão de Carvalho, João Manuel
Teixeira da Silva Moreira de Jesus e Paula Margarida Barrocas Salgado, respetivamente chefes da Unidade de Apoio ao Beneficiário,
da Unidade do Sistema de Identificação Parcelar da Unidade de
Reengenharia de Processos e da Unidade de Gestão de Formulários,
do Departamento de Gestão e Controlo Integrado, para exercício, no
âmbito estrito das respetivas unidades orgânicas, as competências
gerais de gestão necessárias para:
a) Assinar a correspondência corrente, entendendo-se por tal a que
não implique a criação de responsabilidades financeiras para o IFAP,
IP, a que transmita atos definitivos e executórios competentemente
praticados e a que não seja dirigida aos membros do Governo, aos
respetivos gabinetes, a outros órgãos de soberania, à administração
do Banco de Portugal, aos conselhos de gestão de instituições financeiras e de crédito ou a outras instituições congéneres e às instituições
comunitárias;
b) Autorizar dispensas por um dia aos trabalhadores que devam frequentar colóquios, reuniões, simpósios e outras solicitações externas,
não previamente autorizadas pelo conselho diretivo, desde que não
haja inconveniência para o serviço e que não ultrapassem o máximo
de três dias por ano e por trabalhador.
c) Emitir certidões, com exceção das certidões de dívida para
efeitos de cobrança coerciva, ao abrigo do artigo 84.º do CPA e da
alínea c) do n.º 1 do artigo 11.º da Lei n.º 46/2007,de 24 de agosto,
de documentos arquivados no respetivo departamento, exceto quando
contenham matéria confidencial ou reservada, bem como autorizar a
restituição de documentos aos interessados.
2 — O despacho de subdelegação entra em vigor no dia seguinte ao
da publicação e produz efeitos desde 09 de maio de 2015, ficando ratificados todos os atos praticados pelos dirigentes referidos no ponto 1
supra no âmbito das respetivas subdelegações de competências, desde
aquela data até à data de entrada em vigor do presente despacho.
26 de maio de 2015 — Diretora do Departamento de Gestão e
Controlo Integrado, Maria de Fátima Lisboa Leitão».
18 de junho de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo, Luís
Miguel Gaudêncio Simões de Souto Barreiros.
208734906

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Aviso (extrato) n.º 7064/2015
Por despacho de 11 de junho de 2015 do Vogal do Conselho Diretivo da
Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Ponciano Oliveira, e
nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 48.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que o assistente
técnico Nuno Miguel de Malheiro Alves Pontes, concluiu com sucesso o
período experimental, com a avaliação final de 14,85 valores, na sequência da celebração do contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, com este instituto público, para o desempenho de funções
na categoria de assistente técnico, da carreira geral de assistente técnico.
15/06/2015. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
208735602
Aviso (extrato) n.º 7065/2015
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 — Radiologia
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo desta Instituição, de
15 de junho de 2015, 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 2014,
com vista à celebração de contrato individual de trabalho, por tempo indeterminado, ao abrigo do Código do Trabalho, para ocupação de postos
de trabalho na categoria de Assistente, da área hospitalar de Radiologia da
carreira Médica, a que se reporta o aviso n.º 1572-B/2015 — Referência
A22, divulgado no D.R., 2.ª série, n.º 28, de 10 de fevereiro:
Lista de classificação final
Ordenação

Nome

Nota final

1.º
2.º
3.º

Catarina Manuela Rodrigues Fernandes
Joana Gabriela Lopes Serra Pinto Gaspar
Nuno Vasco Vilas Boas Marques . . . .

17,35 valores
16,35 valores
14,80 valores

17/06/2015. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
208735854
Aviso (extrato) n.º 7066/2015

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Aviso (extrato) n.º 7062/2015
Por despacho de 11 de junho de 2015 do Vogal do Conselho Diretivo
da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Ponciano Oliveira, e nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 48.º da
LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público
que o assistente operacional Joaquim Gomes Leite, concluiu com sucesso o período experimental, com a avaliação final de 15,00 valores,
na sequência da celebração do contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, com este instituto público, para o desempenho
de funções na categoria de assistente operacional, da carreira geral de
assistente operacional.
15/06/2015. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
208735481

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
Oncologia Médica
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo desta Instituição, de 15
de junho de 2015, 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 2014,
com vista à celebração de contrato individual de trabalho, por tempo
indeterminado, ao abrigo do Código do Trabalho, para ocupação de
um posto de trabalho na categoria de Assistente, da área hospitalar de
Oncologia Médica da carreira Médica, a que se reporta o aviso n.º 1572-B/2015 — Referência A15, divulgado no D.R., 2.ª série, n.º 28, de 10
de fevereiro:

Aviso (extrato) n.º 7063/2015
Por despacho de 11 de junho de 2015 do Vogal do Conselho Diretivo
da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Ponciano Oliveira, e nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 48.º da
LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público
que o assistente operacional Carlos Alberto Lopes Fernandes, concluiu
com sucesso o período experimental, com a avaliação final de 17,00
valores, na sequência da celebração do contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, com este instituto público, para o
desempenho de funções na categoria de assistente operacional, da carreira
geral de assistente operacional.
15/06/2015. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
208735538

Lista de classificação final
Ordenação

Nome

Nota final
(valores)

1.º

Paula Alexandra Sales Fidalgo. . . . . . . . . . . .

18,90

Luísa de Fátima Araújo Vilaça Queiroz. . . . . . . . . . . . . .

a)

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

17 de junho de 2015. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano
Manuel Castanheira de Oliveira.
208735781

