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1.º Vogal efetivo: Carla Marília de Brum Simas, profissão de técnico 
de cardiopneumologia, categoria de técnica especialista de 1.ª classe, 
da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica, do Quadro Regional 
de Ilha do Faial, afeta à USIFaial, que substituirá o Senhor presidente 
nas suas faltas e impedimentos;

2.º Vogal efetivo: Vanessa Cristina Goulart Amaral, categoria de 
assistente da carreira especial médica, área de medicina geral e fami-
liar, do Quadro Regional de Ilha do Pico, afeta à USIP;

1.º Vogal suplente: Dionilde Maria Veríssimo Amaral da Silva Dias, 
profissão de técnico de radiologia, categoria de técnico especialista 
de 1.ª classe, da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica, do 
Quadro Regional de Ilha do Pico, afeta ao Centro de Saúde das Lajes 
do Pico, USIP;

2.º Vogal suplente: Margaret dos Santos Pimentel, profissão de 
técnico de radiologia, categoria de técnico principal, da carreira de 
técnico de diagnóstico e terapêutica, do Quadro Regional de Ilha do 
Pico, afeta ao Centro de Saúde da Madalena, USIP.»

deve ler -se:

«Procedimento concursal para ocupação de um posto de trabalho 
na categoria de técnico superior das áreas de diagnóstico e 
terapêutica, da carreira especial de técnico superior das áreas 
de diagnóstico e terapêutica, profissão de técnico de cardiop-
neumologia, em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, do quadro Regional de Ilha 
do Pico, a afetar à Unidade de Saúde da Ilha do Pico.
[...]

19 — Júri
Presidente: Susana da Silva Bendito, profissão de técnico de car-

diopneumologia, categoria de técnica de 1.ª classe, da carreira de téc-
nico de diagnóstico e terapêutica, do Quadro Regional de Ilha Terceira, 
afeta ao Hospital do Santo Espírito da Ilha Terceira, EPER;

1.º Vogal efetivo: Carla Marília de Brum Simas, profissão de técnico 
de cardiopneumologia, categoria de técnica especialista de 1.ª classe, 
da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica, do Quadro Regional 
de Ilha do Faial, afeta à USIFaial, que substituirá a presidente nas 
suas faltas e impedimentos;

2.º Vogal efetivo: Maria Elisabete Figueiredo Fernandes Sousa, 
profissão de técnico de cardiopneumologia, categoria de técnica 
especialista de 1.ª classe, da carreira de técnico de diagnóstico e 
terapêutica, do Quadro Regional de Ilha Terceira, afeta ao Hospital 
do Santo Espírito da Ilha Terceira, EPER;

1.º Vogal suplente: Dionilde Maria Veríssimo Amaral da Silva Dias, 
profissão de técnico de radiologia, categoria de técnico especialista 
de 1.ª classe, da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica, do 
Quadro Regional de Ilha do Pico, afeta ao Centro de Saúde das Lajes 
do Pico, USIP;

2.º Vogal suplente: Margaret dos Santos Pimentel, profissão de 
técnico de radiologia, categoria de técnico principal, da carreira de 
técnico de diagnóstico e terapêutica, do Quadro Regional de Ilha do 
Pico, afeta ao Centro de Saúde da Madalena, USIP.»
18 de julho de 2018. — A Presidente do Conselho de Administração, 

Cláudia Cabrita.
311523913 

PARTE G

 CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E. P. E.

Aviso n.º 11087/2018

Consolidação de Cedência de Interesse Público
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público na sequência do 
despacho da Secretária de Estado da Saúde de 19 de abril de 2018, 
foi autorizada a consolidação da cedência de interesse público de 
Maria João Serpa Pacheco Amorim, Técnica Superior, nos termos 
do artigo 99.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e artigo 35.º 
da LOE de 2017, com efeitos a 19 de abril de 2018, integrando 
um posto de trabalho do mapa de pessoal do Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra, EPE, sendo mantida a mesma posição 
remuneratória do serviço de origem, Centro Hospitalar do Médio 
Tejo, EPE.

25/07/2018. — O Diretor do Serviço de Gestão de Recursos Huma-
nos, Carlos Gante.
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 CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO AVE, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 11088/2018
Após homologação, por deliberação de 15 de maio de 2018 

do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio 
Ave, E. P. E., torna -se pública a lista unitária de ordenação fi-
nal referente ao procedimento concursal comum de acesso para 
preenchimento de 1 (um) posto de trabalho para a categoria de 
assistente graduado sénior de patologia clínica da carreira médica 
hospitalar, aberto por aviso (extrato) n.º 13590/2017, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 220, de 15 de novembro 
de 2017:

1.º Dr.ª Helena Maria Florisa Ferreira da Silva — 16,0 valores
2.º Dr.ª Maria Eugénia Rodrigues Lobo — 11,2 valores

 HOSPITAL PROFESSOR DOUTOR FERNANDO FONSECA, E. P. E.

Aviso n.º 11089/2018

Lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum 
para preenchimento de três postos de trabalho para a categoria 
de assistente graduado sénior da área de Medicina Interna, da 
carreira médica e especial médica do Hospital Professor Doutor 
Fernando Fonseca, E. P. E.
Para conhecimento dos interessados torna -se pública a lista unitária de 

ordenação final, devidamente homologada por deliberação do Conselho 
de Administração do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, E. P. E., 
de 18 de julho de 2018, do procedimento concursal comum para o 
preenchimento de três postos de trabalho na categoria de Assistente 
Graduado Sénior de Medicina Interna — área hospitalar, aberto pelo 
Anúncio n.º 33/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, 
de 02 -02 -2016.

Lista unitária de ordenação final
1) Dr. José António Pereira Delgado Alves — 18,12 valores;
2) Dr. João Fernando Araújo Sequeira — 16,42 valores;
3) Dr.ª Maria Teresa Carretero Camilo Branco — 15,84 valores;
4) Dr. Pedro Manuel Sarmento Rodrigues Póvoa — 14,44 valores;
5) Dr. Fernando Jorge Ferreira de Aldomiro — 13,76 valores;
6) Dr.ª Fernanda Cristina Roque Ribeiro Louro — 13,27 valores;
18 de julho de 2018. — O Presidente do Conselho de Administração, 

Francisco Velez Roxo.
311523443 

Nos termos do artigo 121.º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo os candidatos dispõem de 10 dias, após a notificação, 
para se pronunciarem sobre o que se lhe oferecer.

17 de maio de 2018. — O Presidente do Conselho de Administração, 
António Alberto Brandão Gomes Barbosa.

311526384 


