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CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, E. P. E.
Despacho (extrato) n.º 2779/2015
João Francisco Moreira dos Santos, Assistente Hospitalar Graduado
de Ortopedia do mapa de pessoal do Centro Hospitalar de Lisboa
Central, E. P. E., contratado em funções públicas por tempo indeterminado, exonerado a seu pedido, com efeitos a 19 de agosto de 2014.
25 de fevereiro de 2015. — O Diretor da Área Estratégica de Recursos
Humanos, António Pedro Romano Delgado.
208466278

Despacho (extrato) n.º 2783/2015
Por Despacho do Presidente do Conselho de Administração do Centro
Hospitalar Lisboa Norte, E. P. E., de 19 de fevereiro de 2015, nos termos
e ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 23.º da Lei n.º 35/2014, de 20
de junho, foi autorizada à Assistente Técnica, Paula Cristina de Jesus
Marques, do mapa de pessoal do mesmo Centro Hospitalar, a acumulação
de funções na Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa.
25 de fevereiro de 2015. — O Diretor do Serviço de Recursos Humanos, Rogério Alexandre Branco Fernandes Costa.
208464196

Despacho (extrato) n.º 2780/2015
Ana Rita Ferreira de Melo Guimarães, Enfermeira do mapa de pessoal
do Centro Hospitalar de Lisboa Central, E. P. E., contratada em funções
públicas por tempo indeterminado, exonerada a seu pedido, com efeitos
a 7 de setembro de 2014.

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE LISBOA
FRANCISCO GENTIL, E. P. E.

25 de fevereiro de 2015. — O Diretor da Área Estratégica de Recursos
Humanos, António Pedro Romano Delgado.
208466375

Nos termos do disposto no n.º 5 da cláusula 26.ª do ACT relativo
à tramitação concursal de recrutamento para postos de trabalho da
carreira médica, publicado no BTE n.º 48, de 29/12/2011, e no 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 de dezembro, torna-se
pública a lista unitária de ordenação final relativa ao procedimento
concursal conducente ao recrutamento de pessoal médico, para um
(1) lugar na categoria de assistente graduado sénior, na especialidade
de Cirurgia Geral, da carreira médica hospital, do mapa de pessoal do
Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E. P. E., a
que se reporta o aviso n.º 8067/2014, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 132, de 11 de julho de 2014, retificado pela Declaração de
Retificação n.º 755/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 140, de 23 de julho de 2014.
Assim, nos termos da reunião do Conselho de Administração do IPO
de Lisboa, de 29 de janeiro de 2015, foi deliberado homologar a lista
unitária de ordenação final de candidatos referente ao procedimento
concursal comum para o recrutamento de um Assistente Graduado Sénior, na especialidade de Cirurgia Geral, aberto nos termos do Despacho
do Ministro das Finanças, de 10 de julho de 2013 e do Despacho do
Secretário de Estado da Saúde de 24 de julho de 2013, e que classifica
os candidatos nos seguintes termos:

Despacho (extrato) n.º 2781/2015
António Jorge Alves Mendes, Assistente Operacional do mapa de
pessoal do Centro Hospitalar de Lisboa Central, E. P. E., contratado
em funções públicas por tempo indeterminado, exonerado a seu pedido,
com efeitos a 11 de julho de 2014.
25 de fevereiro de 2015. — O Diretor da Área Estratégica de Recursos
Humanos, António Pedro Romano Delgado.
208466212
Despacho (extrato) n.º 2782/2015
Jutta Tamara Irene Hussong Milagre, Enfermeira do mapa de pessoal
do Centro Hospitalar de Lisboa Central, E. P. E., contratada em funções
públicas por tempo indeterminado, exonerada a seu pedido, com efeitos
a 7 de agosto de 2014
25 de fevereiro de 2015. — O Diretor da Área Estratégica de Recursos
Humanos, António Pedro Romano Delgado.
208466529

CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E. P. E.

Deliberação n.º 347/2015

a) Nuno Gonçalo Castela Abecasis com 18 valores;
b) Pedro Pereira Santos de Andrade Gomes com 15 valores;
c) Luís Joaquim d’Orey Manoel com 12 valores.

Torna-se público que, o procedimento concursal comum aberto pelo
Aviso n.º 861/ 2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 17,
de 26 de janeiro, ficou deserto, por inexistência de candidatos.

A lista unitária de ordenação final foi homologada, após conclusão
da formalidade de audiência prévia dos interessados.
A presente homologação será afixada no Serviço de Gestão de Recursos Humanos do Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco
Gentil, E. P. E., e disponibilizada na página eletrónica deste Instituto.
Da homologação da lista unitária de ordenação final pode ser interposto recurso administrativo, de acordo com termos previstos.

25 de fevereiro de 2015. — O Diretor do Serviço de Recursos Humanos, Rogério Alexandre Branco Fernandes Costa.
208466415

26 de fevereiro de 2015. — O Presidente do Conselho de Administração, Francisco Ventura Ramos.
208467614

Aviso (extrato) n.º 2852/2015

PARTE H
MUNICÍPIO DE ÁGUEDA
Aviso n.º 2853/2015
Lista unitária de ordenação final de candidatos
Procedimento concursal comum, com caráter excecional, de
recrutamento para ocupação de um posto de trabalho para
Técnico Superior, na modalidade de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, para a área Comunicação (Águeda.TV).
No âmbito do procedimento concursal, com caráter excecional, aberto
sob aviso n.º 5199/2014, Referência A, publicado no Diário da Repú-

blica, 2.ª série, n.º 76, de 17 de abril de 2014, para o preenchimento de
um posto de trabalho na carreira e categoria de Técnico Superior do Mapa
de Pessoal da Câmara Municipal de Águeda, na modalidade de relação
jurídica de emprego público por tempo indeterminado, notificam-se os
candidatos do seguinte:
1 — Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril (doravante designada por Portaria), a
lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados e excluídos,
resultante da aplicação dos métodos de seleção, foi homologada por
despacho do Ex.mo Sr. Presidente da Câmara, Dr. Gil Nadais, datado
de 14/02/2015, encontra-se afixada em local visível e público das instalações da Câmara Municipal de Águeda e disponibilizada na página
eletrónica da Câmara Municipal de Águeda, em www.cm-agueda.pt.

