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CAPÍTULO 11

Processo de Acompanhamento

Artigo 34.º
Acompanhamento

1 — O processo de acompanhamento dos cursos de mestrado será 
efetuado pelos órgãos Pedagógico, Técnico-Científico, Comissão de 
Avaliação da Qualidade da ESSV e Sistema Interno de Garantia da 
Qualidade do Instituto Politécnico de Viseu de acordo com a atribuição 
de funções constantes nos seus regulamentos.

CAPÍTULO 12

Disposições Finais

Artigo 35.º
1 — O presente regulamento entra em vigor a partir da sua apro-

vação pelo Conselho Pedagógico e Conselho Técnico Científico, nas 
áreas competentes a cada um dos órgãos, com publicitação na página 
da internet da ESSV, sem prejuízo da sua publicação no Diário da 
República.

2 — O presente regulamento entra em vigor para os cursos cuja edição 
tenha início a partir do ano letivo de 2019/2020.

3 — É revogado o Regulamento (extrato) n.º 141/2018, publicado no 
Diário da República, 2.ª série — N.º 46 — 6 de março de 2018.

4 — As dúvidas e os casos omissos ou considerados excecionais 
são resolvidos de acordo com a legislação vigente mediante despacho 
do Presidente da ESSV, ouvidos o Conselho Técnico-Científico e/ ou 
Conselho Pedagógico da ESSV, se assim se adequar.

10 de abril de 2019. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Viseu, João Luís Monney de Sá Paiva.

ANEXO I
a)

Instituto Politécnico de Viseu

Escola Superior de Saúde de Viseu

DIPLOMA
… (b) certifica, em face do arquivo respetivo, que…(c), com o nú-

mero de registo … (d) filho(a) de… e de… (e), de nacionalidade…(f), 
portador(a) do documento de identificação número…(g), concluiu neste 
Estabelecimento de Ensino Superior, em…(h), o curso de…(i) (…(j) 
ECTS) com a classificação final de… (…)(k) valores, tendo-lhe sido 
conferido o grau de mestre, nos termos da legislação em vigor.

Por ser verdade e me haver sido pedido, foi passado o presente di-
ploma que vai assinado e autenticado com o selo branco em uso neste 
Estabelecimento de Ensino.

Viseu,…(l)
O Presidente…(m),

a) Emblema da Escola Superior de Saúde de Viseu
b) Nome do presidente ou vice-presidente da Escola Superior de 

Saúde de Viseu
c) Nome do titular do diploma
d) Número de registo do diploma
e) Nome do pai e da mãe do titular do diploma
f) Nacionalidade do titular do diploma
g) Número do documento de identificação do titular do diploma
h) Data da conclusão do curso
i) Designação do mestrado
j) Número de créditos ECTS do curso
k) Classificação final do grau de mestre, por extenso
l) Data de emissão do diploma
m) Assinatura do Presidente ou vice-presidente da Escola Superior 

de Saúde de Viseu
312220189 

PARTE G

 CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 7581/2019
No seguimento do pedido de demissão do signatário do cargo de Pre-

sidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Leiria, 
EPE, informa -se que as seguintes competências delegadas pelo Conselho 
de Administração, em 11 de dezembro de 2018, são subdelegadas, nos 
seguintes termos, com efeitos à data de 14 de março de 2019:

1 — No Vogal Executivo, Dr. Licínio Oliveira de Carvalho, e na au-
sência deste, nomeadamente por motivo de férias, na Vogal Executiva, 
Eng.ª Maria Alexandra Liz Cardoso Tomás Borges, as competências 
previstas na alínea f), que a seguir se transcrevem:

f) “Áreas e estruturas:
Desenvolvimento Estratégico
Desenvolvimento Organizacional
Inovação e Empreendedorismo
Plano de Investimentos
Processo de Acreditação
Serviço Social e Gabinete do Cidadão
Equipa Intra -Hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos 

(EIHSCP)
Grupo de Coordenação Local do Programa de Prevenção e Controlo 

de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos (GCL -PPCIRA)
Comissão de Humanização
Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e Imagem”
10 de abril de 2019. — O Vogal Executivo, Licínio Oliveira de Car-

valho.
312221825 

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

Aviso n.º 7582/2019

Procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de 
trabalho na categoria de Assistente Hospitalar de Anestesiologia, 
da carreira médica hospitalar — 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 Anestesio-
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 1597/2019, publicado 
na 2.ª série do Diário da República, n.º 20, de 29 de janeiro.

1 — Ana Carolina Pereira dos Santos — 16,40 valores
2 — Magda Liliana Fonseca Bento — 14,00 valores
3 — Inês Isabel Oliveira dos Santos Cardoso — 11,40 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 4 de abril de 2019 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.

10 de abril de 2019. — O Diretor do Departamento de Gestão de 
Recursos Humanos e Gestão Documental, Manuel Alexandre Costa.
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