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disponibilizadas na página eletrónica (http://www.chuc.min -saude.pt) 
e notificadas aos candidatos por uma das hipóteses previstas no n.º 2 
do artigo 16.º da portaria n.º 229 -A/2015, de 03 de agosto, que republi-
cou a Portaria n.º 207/2011, de 24 de maio, e n.º 2 da cláusula 18.ª do 
A.C.T., publicado no B.T.E., n.º 48, de 29 de dezembro de 2011, com 
as posteriores alterações.

14 — Composição e identificação do júri:
Presidente: Dr. Guilherme Augusto Mariano Pego, Assistente Gra-

duado Sénior de cardiologia, do Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra, EPE

Vogais efetivos:
Prof. Doutor Lino Manuel Gonçalves, Assistente Graduado Sénior de 

cardiologia, do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
Dr. Luis Manuel de Areia Loureiro Basto, Assistente Graduado Sénior 

de cardiologia, do Hospital de Braga

Vogais suplentes:
Dr. António José Campos Peixeiro, Assistente Graduado Sénior de 

cardiologia, do Centro Hospitalar da Cova da Beira, EPE
Dr. Francisco Manuel Silva Paisana, Assistente Graduado Sénior de 

cardiologia, do Hospital Amato Lusitano — Castelo Branco, EPE
O Presidente do Júri será substituído, nas suas faltas e impedimentos 

legais pelo 1.º vogal efetivo.
15 -02 -2018. — O Diretor do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, 

Dr. Carlos Gante.
311135389 

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

Aviso (extrato) n.º 2548/2018

Lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum 
para Assistente Graduado Sénior de Infecciologia, da carreira 
especial médica/carreira médica — área de exercício hospitalar, 
do mapa de pessoal do CHLC, EPE, aberto por aviso publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 208 de 27 -10 -2017 — Aviso 
n.º 12956/2017.
Devidamente homologada pelo Conselho de Administração do Centro 

Hospitalar de Lisboa Central, EPE em 31 -01 -2018 e para cumprimento 
do disposto no n.º 5 da cláusula 26.ª do Acordo Coletivo de Trabalho, 
publicado no Boletim do Trabalho e Emprego n.º 48, de 29 -12 -2011, 
com as alterações introduzidas pelo Acordo Coletivo de Trabalho pu-
blicado no Boletim do Trabalho e Emprego n.º 43, de 22 -11 -2015, 
torna -se pública a lista unitária de ordenação final do procedimento 
concursal comum conducente ao recrutamento de pessoal médico, para 
a categoria de assistente graduado sénior de Infecciologia, da carreira 
especial médica/carreira médica — área de exercício hospitalar, do 
mapa de pessoal do Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE, aberto 

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

Aviso (extrato) n.º 2549/2018
Após homologação por deliberação de 29 de dezembro de 2017 

do conselho de administração da Unidade Local de Saúde do Norte 
Alentejano, E. P. E., torna -se pública a lista de classificação final do 
procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de 
trabalho na categoria de assistente graduado sénior de medicina in-
terna da carreira especial médica e da carreira médica, aberto por Aviso 
n.º 12851/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 207, de 
26 de outubro de 2017:

Candidatos aprovados:
1.º Isabel Maria Rasteiro Soles — 15,1 valores
2.º Juan Manuel Urbano Gálvez — 14,1 valores

Após a publicação do presente aviso no Diário da República, a men-
cionada lista é afixada no placard do Serviço de Gestão de Recursos 
Humanos e no Secretariado da Unidade Local de Saúde do Norte Alen-
tejano, E. P. E., e enviada para o e -mail dos candidatos.

Da homologação da lista de classificação final pode ser interposto 
recurso, nos termos do Código do Procedimento Administrativo, devendo 
o mesmo ser apresentado ao Sr. Presidente do Conselho de Administração 
da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E. P. E.

9 de janeiro de 2018. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. João Manoel Silva Moura dos Reis.

311126316 

 Da homologação da presente lista pode ser interposto recurso ad-
ministrativo, conforme o disposto no n.º 3 da cláusula 29.ª do Acordo 
Coletivo de Trabalho, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego 
n.º 48, de 29 -12 -2011, com as alterações introduzidas pelo Acordo 
Coletivo de Trabalho publicado no Boletim do Trabalho e Emprego 
n.º 43, de 22 -11 -2015, a interpor no prazo de 10 dias úteis, para o Senhor 
Ministro da Saúde, com entrada no Conselho de Administração deste 
Centro Hospitalar.

15 de fevereiro de 2018. — O Diretor da Área de Gestão de Recursos 
Humanos, António Pedro Romano Delgado.

311137195 

PARTE H

 ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

Aviso n.º 2550/2018

Mário Rui de Oliveira Soares, Primeiro -Secretário da Comissão Exe-
cutiva Metropolitana do Porto, torna público, para efeitos do disposto no 
n.º 2 do artigo 47.º e do artigo 159.º, ambos do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, 
que a Comissão Executiva Metropolitana deliberou, na sua reunião de 
7 de dezembro de 2017, ao abrigo da competência prevista no n.º 2 do 

artigo 76.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delegar 
no Primeiro Secretário as seguintes competências:

a) Sem a faculdade de subdelegação nos secretários metropolitanos:
Executar as opções do plano e orçamento (alínea i);
Proceder à aquisição e locação de bens e serviços (alínea q), nos 

termos seguintes:
Autorizar as despesas e o respetivo pagamento até ao limite de 

€ 5.000,00. Autorizar o pagamento de quaisquer despesas desde que 
previamente autorizadas pelo órgão competente.

pelo Aviso n.º 12956/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 208 de 27 -10 -2017.
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