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Vogais efetivos:
1.º Dr. João Manuel Ferreira Gabriel, com a categoria de Assistente 

Graduado Sénior, do mapa de pessoal da Unidade Local de Saúde de 
Castelo Branco, E. P. E.

2.º Dr. João José Santiago Alves Correia, com a categoria de Assistente 
Graduado Sénior, do mapa de pessoal da Unidade Local de Saúde da 
Guarda, E. P. E.

Vogais suplentes:
1.º Dr. José Renato Martins Saraiva, com a categoria de Assis-

tente Graduado Sénior, do mapa de pessoal do Centro Hospitalar de 
Leiria, E. P. E.

2.º Dr. João António Dâmaso Frederico, com a categoria de Assistente 
Graduado Sénior, do mapa de pessoal da Unidade Local de Saúde de 
Castelo Branco, E. P. E.

13.1 — O primeiro vogal efetivo substituirá o presidente nas suas 
faltas e impedimentos.

14 — Resultados e ordenação final dos candidatos:
14.1 — Os resultados da avaliação e discussão curricular e da prova 

prática são obtidos pela média aritmética das classificações atribuídas 
por cada membro do júri (numa escala de 0 a 20 valores).

14.2 — A ordenação final dos candidatos é efetuada por ordem de-
crescente, na escala de 0 a 20 valores, em resultado da média ponderada 
(de acordo com as percentagens de ponderação definidas pelo Júri na 
1.ª ata do procedimento) das classificações quantitativas obtidas, respe-
tivamente, na avaliação e discussão curricular e na prova prática.

15 — Em situações de igualdade de valoração aplicar -se -ão os crité-
rios de ordenação preferencial estabelecidos na Portaria n.º 207/2011, de 
24 de maio, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 355/2013, 
de 10 de dezembro e pela Portaria n.º 229 -A/2015, de 3 de agosto e no 
Acordo Coletivo de Trabalho que regulamenta o procedimento concursal 
na carreira médica.

16 — As atas do júri, onde constam os parâmetros e critérios de 
avaliação a utilizar em cada um dos métodos de seleção, a grelha clas-
sificativa e o sistema de valoração final serão facultados aos candidatos, 
sempre que solicitadas.

17 — Afixação da lista de candidatos admitidos e excluídos:
A lista de candidatos admitidos e excluídos e a lista unitária de ordena-

ção final dos candidatos serão afixadas no placard do Serviço de Gestão 
de Recursos Humanos e notificadas aos candidatos por mensagem de 
correio eletrónico, acompanhadas de cópia das mesmas, sendo a lista 
unitária de ordenação final dos candidatos publicada ainda no Diário 
da República, 2.ª série.

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, E. P. E.

Aviso n.º 12654/2017

Procedimento concursal comum para preenchimento de um posto 
de trabalho na categoria de Assistente de Infeciologia da carreira 
especial médica — Publicação da lista unitária de ordenação final 
dos candidatos.
Torna -se pública a lista unitária de ordenação final dos candidatos 

relativa ao procedimento concursal comum conducente ao recruta-
mento de pessoal médico para a categoria de Assistente de Infecio-
logia, no âmbito do mapa de pessoal da Unidade Local de Saúde de 
Matosinhos, E. P. E., a que se reporta o aviso n.º 8142/2017, publicado 
na 2.ª série do Diário da República, n.º 138, de 19 de julho (referência A).

1 — Miguel André Morais Neno — 18,40 valores
2 — Raquel Pacheco Duro — 16,00 valores
3 — Ana Rita Matos Veiga Ferraz — 15,70 valores

A lista unitária de ordenação final dos candidatos foi homologada, 
após conclusão da formalidade de audiência prévia dos interessados, por 
deliberação do Conselho de Administração de 27 de setembro de 2017 e 
notificada aos candidatos, por correio eletrónico, encontrando -se afixada 
em local visível e público das instalações do Hospital Pedro Hispano, 
sito na Rua Dr. Eduardo Torres, S/n, 4464 -513 Senhora da Hora.

29 de setembro de 2017. — O Diretor do Departamento de Gestão 
de Recursos Humanos e Gestão Documental, Manuel Alexandre Costa.

310821505 

18 — O primeiro vogal efetivo substituirá o presidente nas suas faltas 
e impedimentos.

19 — As atas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e 
respetiva ponderação dos dois métodos de seleção a utilizar, a grelha 
classificativa e o sistema de valoração final do método são facultados 
aos candidatos, sempre que solicitadas.

20 — Afixação da lista de candidatos admitidos e excluídos:
A lista de candidatos admitidos e excluídos e as de classificação uni-

tária de ordenação final, serão publicadas na 2.ª série do Diário da Re-
pública e fixadas no quadro de avisos do Serviço de Recursos Humanos, 
sito no Hospital Pêro da Covilhã, Quinta do Alvito, 6200 -251 Covilhã.

13 de outubro de 2017. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, João José Casteleiro Alves.

310851743 

PARTE H

 ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

Aviso n.º 12655/2017

Procedimento Concursal Comum para o Preenchimento de Um Posto 
de Trabalho na Carreira/Categoria de Assistente

Técnico na Área Administrativa — Aviso n.º 14548/2016
Dr. Lino Joaquim Ferreira, Primeiro-Secretário da Comissão Exe-

cutiva Metropolitana, por delegação de competências da Comissão 
Executiva Metropolitana do Porto, para os devidos efeitos, e nos 
termos dos n.os 4 e 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de 
janeiro, da atual redação, faz público que se encontra afixada, em 
local visível e público, no Edifício Sede da AMP e na página eletró-
nica desta entidade intermunicipal, em http://portal.amp.pt (Recursos 
Humanos — Recrutamento — Procedimentos Concursais), a lista uni-
tária de ordenação final dos candidatos aprovados no procedimento 
concursal comum, aberto pelo aviso n.º 14548/2016, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 223, de 21 de novembro de 2016, 
para contratação a termo resolutivo incerto, homologada a 2 de outubro 
de 2017, com vista ao preenchimento do posto de trabalho: 1 Assis-
tente Técnico, na área administrativa, para a Divisão de Gestão de 
Fundos Comunitários: 1.º classificado — Maria Arminda Monteiro 
de Andrade Santarém — 16,64 valores; 2.º Classificado — Idalina 

Cristina Peixoto da Rocha de Sousa —16,16 valores; 3.º Classifica-
do — Maria Fernanda da Costa Silva de Sequeira — 15,68 valores; 
4.º Classificado — Patrícia Senhorinha Pereira de Carvalho Marques 
Correia — 15,60 valores; 5.º Classificado — Vítor Manuel Candeias 
Piedade Rodrigues — 14,16 valores.

Nos termos do n.º 1 do artigo 40.º da referida Portaria irá ser consti-
tuída reserva de recrutamento interno, uma vez que a lista contém um 
número de candidatos aprovados superior aos dos postos de trabalho 
a ocupar.

Conforme previsto no artigo 39.º, n.º 3 da Portaria n.º 83-A/2009, de 
22 de janeiro, da atual redação, da homologação da lista de ordenação 
final pode ser interposto recurso hierárquico ou tutelar.

3 de outubro de 2017. — O Primeiro-Secretário da Comissão Execu-
tiva Metropolitana do Porto, Dr. Lino Joaquim Ferreira.

310842793 

 MUNICÍPIO DE BARCELOS

Declaração de Retificação n.º 722/2017
Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República, 

2.ª série, n.º 193, de 6 de outubro de 2017, o Aviso n.º 11946/2017, que 




