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tensivos e Núcleo de Transportes, ora delegante, para tomar decisões 
sobre este assunto.

A presente subdelegação de competências deve produzir efeitos a 01 
de junho de 2015.

30.10.2015. — A Diretora do Serviço de Gestão dos Recursos Hu-
manos, Rita Carvalho.

209081237 

 CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 13299/2015

Lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum 
conducente ao recrutamento de pessoal médico, para a categoria 
de Assistente Graduado Sénior de Otorrinolaringologia da car-
reira médica — área de exercício hospitalar, do mapa de pessoal 
do Centro Hospitalar de Lisboa Central, E. P. E., aberto pelo 
Aviso n.º 6243/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 109, de 05 -06 -2015.
Devidamente homologada pelo Conselho de Administração do Centro 

Hospitalar de Lisboa Central, E. P. E., em 21 -10 -2015, e para cumpri-
mento do n.º 6 do artigo 24.º da Portaria n.º 207/2011, de 24 de maio, 
com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 355/2013, de 10 -12, 
faz -se pública a lista de unitária de ordenação final do procedimento 
concursal comum conducente ao recrutamento de pessoal médico, para 
a categoria de Assistente Graduado Sénior de Cirurgia Geral da carreira 
médica — área de exercício hospitalar, do mapa de pessoal do Centro 
Hospitalar de Lisboa Central, E. P. E., aberto pelo aviso n.º 6243/2015, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 109, de 05 -06 -2015.

Lista unitária de ordenação final 

Val.

Dr. Ilídio Martins Gama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,69
Dr. Luís Miguel Roque dos Reis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,85

 Da homologação da referida lista cabe recurso hierárquico, conforme 
previsto no n.º 3 do artigo 27.º da Portaria n.º 207/2011, de 24 de maio, 
com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 355/2015, de 10 de de-
zembro, a interpor no prazo de 10 dias úteis, para o Senhor Ministro da 
Saúde, com entrada no Conselho de Administração do Centro Hospitalar 
de Lisboa Central, E. P. E.

02 de novembro de 2015. — O Diretor da Área de Gestão de Recursos 
Humanos, António Pedro Romano Delgado.

209079512 

 Despacho (extrato) n.º 12917/2015
Ana Isabel Pina Clemente Fidalgo, Assistente Graduada Hospitalar de 

Dermatovenerologia do mapa de pessoal do Centro Hospitalar de Lisboa 
Central, E. P. E., contratada em funções públicas por tempo indetermi-
nado, exonerada a seu pedido, com efeitos a 30 de junho de 2015.

02 de novembro de 2015. — O Diretor da Área de Gestão de Recursos 
Humanos, António Pedro Romano Delgado.

209080492 

 CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 13300/2015
Nos termos e ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º 

da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, faz -se público que cessaram funções, 
por aposentação, a 1 de novembro de 2015, os trabalhadores do Centro 
Hospitalar Lisboa Norte, E. P. E., seguintes:

a) Emília Maria Quaresma Coelho — Assistente Técnica;
b) Maria Celina Silva Cunha Gamboa Silva — Assistente Operacional;
c) Maria de Fátima Medina Sousa Dores Veiga — Assistente Ope-

racional.
3 de novembro de 2015. — O Diretor do Serviço de Recursos Hu-

manos, Rogério Alexandre Branco Fernandes Costa.
209082403 

 Deliberação (extrato) n.º 2092/2015
Faz -se público que o Conselho de Administração do Centro Hospital 

Lisboa Norte, E. P. E., por deliberação de 30 de outubro de 2015, homo-
logou a lista de classificação final referente ao procedimento concursal 
comum para ocupação de um posto de trabalho no mapa de pessoal do 
mesmo Centro Hospitalar, na categoria de Assistente Graduado Sénior 
de Reumatologia da carreira especial médica, mediante celebração 
de contrato de trabalho por tempo indeterminado, aberto pelo Aviso 
n.º 5916/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 104, 
de 29 de maio, retificado pela Declaração de Retificação n.º 473/2015, 
publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 112, de 11 de junho e 
pela Declaração de Retificação n.º 510 -E/2015, publicada no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 116, de 17 de junho.

Classificação Final:
1.º Dr.ª Helena Cristina de Matos Canhão — 18,00 valores;
2.º Dr.ª Maria Manuela Marques da Costa — 15,60 valores;
3.º Dr. José Carlos Monteiro dos Santos Romeu — 15,60 valores;
4.º Dr. Carlos António Pais Miranda Rosa — 14,50 valores.
2 de novembro de 2015. — O Diretor do Serviço de Recursos Hu-

manos, Rogério Alexandre Branco Fernandes Costa.
209081172 

 Despacho (extrato) n.º 12918/2015
Por Despacho do Adjunto da Diretora Clínica do Centro Hospitalar 

Lisboa Norte, E. P. E., Dr. Luís Pinheiro, de 29 de outubro de 2015, nos 
termos e ao abrigo do disposto no n.º 15 do artigo 31.º do Decreto -Lei 
n.º 73/90, de 6 de março, na redação dada pelo Decreto -Lei n.º 44/2007, 
de 23 de fevereiro, ex vi, da alínea c) do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-
-Lei n.º 266 -D/2012, de 31 de dezembro, foi autorizada à Assistente 
Graduada, Marina Pereira Duque Fonseca, do mapa de pessoal do mesmo 
Centro Hospitalar, a redução do período normal de trabalho semanal para 
39 horas, com efeitos a partir de 29 de dezembro de 2015.

2 de novembro de 2015. — O Diretor do Serviço de Recursos Hu-
manos, Rogério Alexandre Branco Fernandes Costa.

209079634 

 CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VISEU, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 13301/2015
Após homologação por deliberação de 28 de outubro de 2015 do 

Conselho de Administração do Centro Hospitalar Tondela — Viseu 
EPE e para conhecimento, torna -se pública a lista de classificação final 
do procedimento concursal simplificado para o prenchimento de postos 
de trabalho na categoria de Assistente de Oncologia Médica da carreira 
médica — área de exercício hospitalar, aberto por aviso n.º 8295/2015, 
publicado no Diário da República n.º 146, 2.ª série de 29 de julho.

1.º Marta Sofia Mesquita Pinto — 18,00 Valores
2 de novembro de 2015. — O Diretor dos Recursos Humanos, Fer-

nando José Andrade Ferreira de Almeida.
209080565 

 CENTRO HOSPITALAR DE TRÁS-OS-MONTES 
E ALTO DOURO, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 13302/2015

Procedimento concursal comum conducente ao recrutamento
 de pessoal médico para a categoria de assistente graduado sénior 

da área hospitalar de Medicina Interna da carreira médica
Faz -se público que, nos termos do Despacho n.º 10062 -A/2015, de 

Sua Exª. o Secretário de Estado da Saúde de 4 de setembro de 2015 e 
por deliberação do Conselho Administração do Centro Hospitalar Trás-
-os -Montes e Alto Douro, EPE de 23 de setembro de 2015, se encontra 
aberto procedimento concursal comum de acesso para preenchimento de 
1(um) posto de trabalho para a categoria de Assistente Graduado Sénior 
da área hospitalar de Medicina Interna da carreira médica.

1 — Legislação aplicável:
O procedimento concursal comum aberto pelo presente aviso rege -se 

pelo disposto nos Decretos -Leis n.os 176/2009 e 177/2009, ambos de 4 de 
agosto, na redação que lhes foi dada pelo Decreto -Lei n.º 266 -D/2012, 
de 31 de dezembro, com Acordo Coletivo de Trabalho celebrado en-


