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Dr. João Paulo Pedrosa Branco da Cunha — Assistente Graduado de 
Oftalmologia — Centro Hospitalar de Lisboa Central, E. P. E.

10 de maio de 2012. — O Coordenador da Unidade Funcional da 
Secretaria do Conselho, Jorge Gonçalves.

206185933 

 Aviso n.º 8469/2012
Faz -se público que em cumprimento do disposto no n.º 30 do Regu-

lamento dos Concursos de Habilitação ao Grau de Consultor e de Provi-
mento na Categoria de Chefe de Serviço da Carreira Médica Hospitalar, 
aprovado pela Portaria n.º 177/97, de 11 de março foi, por deliberação do 
Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., 
de 24 de maio de 2012, homologada a lista de classificação final dos 
candidatos, no âmbito do concurso de habilitação ao grau de consultor 
da carreira médica hospitalar, aberto pelo Aviso n.º 848/2005 (2.ª série), 
publicado no Diário da República n.º 21, de 31 de janeiro, da área 
profissional abaixo indicada:

Oftalmologia — Júri n.º 2
Dr.ª Susana Maria Pereira Teixeira Semedo de Sousa — Aprovada
Dr. Eduardo Jorge de Sousa Ferreira Marques — Aprovado
Dr. Pedro Miguel Alves Moreira Menéres — Aprovado
Dr.ª Maria João Fernandes dos Santos Menéres — Aprovada
Dr.ª Sandra Maria Soares Barrão Pinto — Aprovada
Dr.ª Ana Mafalda Bonina Cristóvão Pereira — Aprovada
Dr. Paulo Jorge da Silva Ramos dos Santos — Aprovado
Dr.ª Maria João de Vasconcelos Baptista Marques — Aprovada
Dr.ª Edite Carla Amorim de Morais Silva Pimentel Teixeira — Aprovada
Dr.ª Maria Elisa de Moura Camisa — Aprovada
Dr.ª Ana Paula Ferreira Curado Morais de Sousa Pina — Aprovada
Dr.ª Maria José Moreira da Silva de Bastos Oliveira - Aprovada
Dr. João Paulo Macedo dos Santos — Aprovado
28 de maio de 2012. — O Coordenador da Unidade Funcional da 

Secretaria do Conselho, Jorge Gonçalves.
206186021 

 Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Aviso n.º 8470/2012
Nos termos do estabelecido na alínea d) do n.º 1 do artigo 70.º em 

conjugação com o estabelecido no artigo 171.º, ambos do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, de 
15 de novembro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, fi-
cam notificados os contrainteressados de que, foram interpostos recursos 
hierárquicos do ato de homologação da lista de classificação final do pro-
cedimento concursal comum para provimento de 32 postos de trabalho da 
carreira especial de Enfermagem, categoria de enfermeiro, na modalidade 
de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, 
no âmbito regional do Mapa de Pessoal da ARS Norte, I. P., para o 
ACES AVE II — Guimarães/Vizela, aberto pelo aviso n.º 16523/2010, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 161, de 19 de agosto.

Mais se notifica que, no prazo de 15 dias úteis, poderão os contrain-
teressados alegar o que tiverem por conveniente, encontrando -se os 
processos disponíveis para consulta, nas instalações da ARS Norte, I. P., 
sitas na Rua Nova de S. Crispim, n.º 384, 4049 -002 Porto, às segundas, 
quartas e sextas -feiras, das 9h30 às 12h30 e das 14h30 às 16h30.

12/06/2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.

206187229 

 Aviso n.º 8471/2012
Nos termos do estabelecido na alínea d) do n.º 1 do artigo 70.º em 

conjugação com o estabelecido no artigo 171.º, ambos do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, de 
15 de novembro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, 
ficam notificados os contrainteressados de que, foi interposto recurso 
hierárquico do ato de homologação da lista de classificação final do 
procedimento concursal comum para provimento de 10 postos de tra-
balho da carreira especial de Enfermagem, categoria de enfermeiro, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo inde-
terminado, no âmbito regional do Mapa de Pessoal da ARS Norte, I. P., 
para o ACES Alto Trás -os -Montes II — Alto Tâmega e Barroso, aberto 
pelo aviso n.º 16525/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 161, de 19 de agosto.

Mais se notifica que, no prazo de 15 dias úteis, poderão os contrain-
teressados alegar o que tiverem por conveniente, encontrando -se o 
processo disponível para consulta, nas instalações da ARS Norte, I. P., 
sitas na Rua Nova de S. Crispim, n.º 384, 4049 -002 Porto, às segundas, 
quartas e sextas -feiras, das 9h30 às 12h30 e das 14h30 às 16h30.

12/06/2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.

206187059 

 Aviso n.º 8472/2012
Nos termos do estabelecido na alínea d) do n.º 1 do artigo 70.º em 

conjugação com o estabelecido no artigo 171.º, ambos do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, de 
15 de novembro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, 
ficam notificados os contrainteressados de que, foram interpostos re-
cursos hierárquicos do ato de homologação da lista de classificação 
final do procedimento concursal comum para provimento de 20 postos 
de trabalho da carreira especial de Enfermagem, categoria de enfer-
meiro, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, por 
tempo indeterminado, no âmbito regional do Mapa de Pessoal da ARS 
Norte, I. P., para o ACES Entre Douro e Vouga II — Aveiro Norte, aberto 
pelo aviso n.º 16631/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 162, de 20 de agosto.

Mais se notifica que, no prazo de 15 dias úteis, poderão os contrain-
teressados alegar o que tiverem por conveniente, encontrando -se os 
processos disponíveis para consulta, nas instalações da ARS Norte, I. P., 
sitas na Rua Nova de S. Crispim, n.º 384, 4049 -002 Porto, às segundas, 
quartas e sextas -feiras, das 9h30 às 12h30 e das 14h30 às 16h30.

12 de junho de 2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano 
Manuel Castanheira de Oliveira.

206187075 

 Aviso n.º 8473/2012
Nos termos do estabelecido na alínea d) do n.º 1 do artigo 70.º em 

conjugação com o estabelecido no artigo 171.º, ambos do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, 
de 15 de novembro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 6/96, de 31 de ja-
neiro, ficam notificados os contrainteressados de que, foi interposto 
recurso hierárquico do ato de homologação da lista de classificação 
final do procedimento concursal comum para provimento de 48 postos 
de trabalho da carreira especial de Enfermagem, categoria de enfer-
meiro, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, por 
tempo indeterminado, no âmbito regional do Mapa de Pessoal da ARS 
Norte, I. P., para o ACES Alto Trás -os -Montes I — Nordeste, aberto 
pelo aviso n.º 16513/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 161, de 19 de agosto.

Mais se notifica que, no prazo de 15 dias úteis, poderão os contrain-
teressados alegar o que tiverem por conveniente, encontrando -se o 
processo disponível para consulta, nas instalações da ARS Norte, I. P., 
sitas na Rua Nova de S. Crispim, n.º 384, 4049 -002 Porto, às segundas, 
quartas e sextas -feiras, das 9h30 às 12h30 e das 14h30 às 16h30.

12/06/2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.

206187278 

 Aviso n.º 8474/2012
Nos termos do estabelecido na alínea d) do n.º 1 do artigo 70.º em 

conjugação com o estabelecido no artigo 171.º, ambos do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, de 
15 de novembro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, 
ficam notificados os contrainteressados de que, foram interpostos recur-
sos hierárquicos do ato de homologação da lista de classificação final 
do procedimento concursal comum para provimento de 27 postos de 
trabalho da carreira especial de Enfermagem, categoria de enfermeiro, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo inde-
terminado, no âmbito regional do Mapa de Pessoal da ARS Norte, I. P., 
para o ACES Grande Porto V— Póvoa de Varzim/Vila do Conde, aberto 
pelo aviso n.º 16628/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 162, de 20 de agosto.

Mais se notifica que, no prazo de 15 dias úteis, poderão os contrain-
teressados alegar o que tiverem por conveniente, encontrando -se os 
processos disponíveis para consulta, nas instalações da ARS Norte, I. P., 
sitas na Rua Nova de S. Crispim, n.º 384, 4049 -002 Porto, às segundas, 
quartas e sextas -feiras, das 9h30 às 12h30 e das 14h30 às 16h30.

12/06/2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.

206187301 




