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públicas por tempo indeterminado, exonerada a seu pedido, com efeitos 
a 01 de julho de 2014.

18 de dezembro de 2014. — O Diretor da Área de Gestão de Recursos 
Humanos, António Pedro Romano Delgado.

208315828 

 Despacho (extrato) n.º 15788/2014
Nuno Miguel Celestino Carrão, enfermeiro 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 13 de junho de 2014.

18 de dezembro de 2014. — O Diretor da Área de Gestão de Recursos 
Humanos, António Pedro Romano Delgado.

208315406 

 Despacho (extrato) n.º 15789/2014
Carla Manuela Vieira Tomé Mendes Sousa Lourenço, assistente 

operacional do mapa de pessoal do Centro Hospitalar de Lisboa 
Central, E. P. E., contratada em funções públicas por tempo indeter-
minado, exonerada a seu pedido, com efeitos a 24 de junho de 2014.

18 de dezembro de 2014. — O Diretor da Área de Gestão de Recursos 
Humanos, António Pedro Romano Delgado.

208315593 

 Despacho (extrato) n.º 15790/2014
Maria Teresa Egídio Correia de Miranda de Sousa Vilhena de Men-

donça, assistente hospitalar graduada de anestesiologia 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 31 de maio de 2014.

18 de dezembro de 2014. — O Diretor da Área de Gestão de Recursos 
Humanos, António Pedro Romano Delgado.

208314929 

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, E. P. E.

Despacho (extrato) n.º 15791/2014
Por despacho de S. Ex.ª o Secretário de Estado da Saúde de 04.11.2014, 

foi autorizada a transição para o regime de trabalho a que correspondem 

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, E. P. E.

Despacho (extrato) n.º 15792/2014
Por despacho de 31 de outubro de 2014 do Senhor Secretário de 

Estado da Saúde, foi autorizada a transição dos médicos especialistas, 
área de ginecologia/obstetrícia da carreira especial médica, a seguir 
indicados, para 40 horas semanais, nos termos do artigo 5.º, n.º 4, do 
Decreto -Lei n.º 266 -D/2012, de 31 de dezembro, com efeitos a partir 
de 01 de dezembro de 2014:

José Joaquim Palmeiro Durão
Ilda Maria Catarino Fernandes Gama
11 de dezembro de 2014. — A Presidente do Conselho de Adminis-

tração, Dr.ª Dorinda Maria Carvalho Gomes Calha.
208313673 

40 horas semanais, nos termos e ao abrigo do artigo 5.º, n.os 3 e 4, do 
Decreto -Lei n.º 266 -D/2012, de 31 de dezembro, a partir de 1 de dezem-
bro de 2014, ao Dr. António Manuel Ribeiro Rosário Lino, assistente 
graduado sénior de radiologia, do mapa de pessoal da Unidade Local 
de Saúde de Castelo Branco:

Por despacho de S. Ex.ª o Secretário de Estado da Saúde de 04.11.2014, 
foi autorizada a transição para o regime de trabalho a que correspondem 
40 horas semanais, nos termos e ao abrigo do artigo 5.º, n.os 3 e 4, do 
Decreto -Lei n.º 266 -D/2012, de 31 de dezembro, ao Dr. José Fernandes 
Rodrigues Alves, assistente de medicina geral e familiar, pertencente 
ao mapa de pessoal da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco e a 
exercer funções na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de 
Oleiros, a partir de 1 de dezembro de 2014.

Por despacho de S. Ex.ª o Secretário de Estado da Saúde de 04.11.2014, 
foi autorizada a transição para o regime de trabalho a que correspondem 
40 horas semanais, nos termos e ao abrigo do artigo 5.º, n.os 3 e 4, do 
Decreto -Lei n.º 266 -D/2012, de 31 de dezembro, ao Dr. António Manuel 
Ferreira Reis, assistente graduado de medicina geral e familiar, perten-
cente ao mapa de pessoal da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco 
e a exercer funções na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de 
S. Tiago Castelo Branco, a partir de 1 de dezembro de 2014.

(Isentos de fiscalização prévia do TC)

17 de dezembro de 2014. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Dr. António Vieira Pires.

208312993 

PARTE H

 MUNICÍPIO DE ÁGUEDA

Aviso n.º 14583/2014

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 Técnico Flo-
restal.
No âmbito do procedimento concursal, com caráter excecional, aberto 

sob aviso n.º 5199/2014, Referência F, 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. Vice -Presidente da Câmara, Enf. Jorge Almeida, 
datado de 16/12/2014, 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.

2 — Assim, nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 36.º da 
Portaria, considera -se, desta forma, notificados os candidatos do ato de 
homologação da lista unitária de ordenação final.

3 — Mais se informa que do despacho de homologação pode ser 
interposto recurso hierárquico nos termos do artigo 39.º da Portaria.

16 de dezembro de 2014. — O Vereador com competências delegadas, 
João Carlos Gomes Clemente.

308309631 

 MUNICÍPIO DE BARCELOS

Aviso n.º 14584/2014

Nos termos conjugados do n.º 4, 5 e 6 ambos do artigo 36.º com a 
alínea d) n.º 3 do artigo 30.º, todos da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/1, 


