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PARTE F

 REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional da Saúde

Direção Regional da Saúde

Unidade de Saúde da Ilha Graciosa

Aviso n.º 28/2016/A

Lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum 
para preenchimento de um posto de trabalho na categoria de 
assistente graduado de Medicina Geral e Familiar, da carreira 
especial médica.
Nos termos do n.º 6 do artigo 24.º da Portaria n.º 207/2011, de 24 de 

maio, alterada pela Portaria n.º 355/2013, de 10 de dezembro, e pela Por-

taria n.º 229 -A/2015, de 3 de agosto, e após homologação por deliberação 
do Conselho de Administração da Unidade de Saúde da Ilha Graciosa, 
de 1 de abril de 2016, torna -se pública a lista unitária de ordenação final 
relativa ao procedimento concursal comum para preenchimento de um 
posto de trabalho na categoria de assistente graduado de Medicina Geral 
e Familiar, da carreira especial médica, da Unidade de Saúde da Ilha 
Graciosa, a que se reporta o aviso n.º 77/2015/A, publicado na 2.ª série 
do Diário da República, n.º 211, de 28 de outubro de 2015.

Lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados:

1.º Adriano Jorge Nunes Jorge — 10,00 valores

Da homologação da lista de ordenação final pode ser interposto re-
curso administrativo, nos termos do n.º 3 do artigo 27.º da Portaria 
n.º 207/2011, de 24 de maio, alterada pela Portaria n.º 355/2013, de 10 
de dezembro, e pela Portaria n.º 229 -A/2015, de 3 de agosto.

7 de abril de 2016. — A Presidente do Conselho de Administração, 
Carla Alexandra Bettencourt Medeiros.

209494605 

PARTE G

 CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA, E. P. E.

Despacho (extrato) n.º 5125/2016
Por despacho de 29 de março de 2016 e na sequência de aprovação em 

concurso de habilitação ao grau de consultor, foi o Dr. Fausto Augusto 
de Figueiredo Vieira Carvalheira, provido na categoria de Assistente 
Graduado de Oftalmologia, com efeitos reportados a 27 de abril de 2015 
e efeitos remuneratórios a 1 de setembro de 2015.

6 de abril de 2016. — O Vogal Executivo, Licínio Oliveira de Car-
valho.

209491032 

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

Despacho (extrato) n.º 5126/2016
Ana Sofia Esteves Fernandes, assistente operacional, 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 23 de fevereiro de 2015.

6 de abril de 2016. — O Diretor da Área de Gestão de Recursos 
Humanos, António Pedro Romano Delgado.

209490993 

 CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 4934/2016
Faz -se público que o Conselho de Administração do Centro Hospital 

Lisboa Norte, E. P. E., por deliberação de 31 de março de 2016, 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 Cardiologia da carreira especial médica, mediante celebração 
de contrato de trabalho por tempo indeterminado, aberto pelo Aviso 
n.º 14817/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 247, 
de 18 de dezembro.

Classificação Final:

1.º  Dr. Fausto José Conceição Alexandre Pinto — 20,00 valores.

6 de abril de 2016. — A Diretora do Serviço de Recursos Humanos, 
Ana Maria Correia Lopes.

209491113 

 Aviso (extrato) n.º 4935/2016
Faz -se público que o Conselho de Administração do Centro Hos-

pital Lisboa Norte, E. P. E., por deliberação de 31 de março de 2016, 
homologou 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 Gra-
duado Sénior de Infecciologia da carreira especial médica, mediante 
celebração de contrato de trabalho por tempo indeterminado, aberto 
pelo Aviso n.º 5827/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 103, de 28 de maio.

Classificação Final:
1.º — Dr. Luís Filipe Diniz Cabral Caldeira — 15,05 valores.
6 de abril de 2016. — A Diretora do Serviço de Recursos Humanos, 

Ana Maria Correia Lopes.
209491073 

 Aviso (extrato) n.º 4936/2016
Nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 16.º do Decreto -Lei 

n.º 177/2009, de 4 de agosto, alterado pelo Decreto -Lei n.º 266 -D/2012, 
de 31 de dezembro, conjugado com o Regulamento dos concursos de 
provimento na categoria de assistente graduado sénior da carreira es-
pecial médica, aprovado pela Portaria n.º 207/2011, de 24 de maio, por 
Deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa 
Norte, E. P. E., de 24 de março de 2016, na sequência de procedimento 
concursal, aberto no Diário da República, 2.ª série, n.º 103, de 28 de 
maio de 2015 e retificado no Diário da República, 2.ª série, n.º 113, de 
12 de junho de 2015 e n.º 116, de 17 de junho de 2015:

Ricardo João Abreu Arruda Pereira, assistente graduado hospitalar, 
é nomeado definitivamente, na sequência de procedimento concursal, 
assistente graduado sénior de cirurgia cardiotorácica, da carreira médica 


