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mensal de 2 209,72 €, correspondente ao escalão 1, índice 135, com
início a 15/06/2018, considerando-se sem efeito a situação jurídico
funcional anterior.
José Manuel Lopes Brás Pereira — celebrado contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, na sequência da transição
prevista no n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 45/2016, de 17 de
agosto, alterado pela Lei n.º 65/2017 de 9 de agosto, como professor
adjunto, em regime de dedicação exclusiva, para exercer funções na
Escola Superior de Tecnologia de Setúbal deste Instituto Politécnico,
com a remuneração mensal de 3 028,14 €, correspondente ao escalão 1,
índice 185, com início a 29/06/2018, considerando-se sem efeito a
situação jurídico funcional anterior.
Mário Jorge Saldanha Couto Alves — celebrado contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, na sequência da transição prevista no n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 45/2016, de 17 de
agosto, alterado pela Lei n.º 65/2017 de 9 de agosto, como assistente, em
regime de dedicação exclusiva, para exercer funções na Escola Superior
de Tecnologia de Setúbal deste Instituto Politécnico, com a remuneração
mensal de 2 373,40 €, correspondente ao escalão 2, índice 145, com
início a 03/07/2018, considerando-se sem efeito a situação jurídico
funcional anterior.
Maria Teresa Figueiredo Gomes Ribeiro — celebrado contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na sequência

da transição prevista no n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 45/2016,
de 17 de agosto, alterado pela Lei n.º 65/2017 de 9 de agosto, como
assistente, em regime de dedicação exclusiva, para exercer funções na
Escola Superior de Tecnologia de Setúbal deste Instituto Politécnico,
com a remuneração mensal de € 2 291,56 €, correspondente ao escalão 2, índice 140, com início a 09/06/2018, considerando-se sem efeito
a situação jurídico funcional anterior.
De 28/03/2018:
Rui Miguel Neves Gonçalves Madeira — celebrado contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, por um período experimental de cinco anos, na sequência da transição prevista
na alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45/2016, de 17 de
agosto, alterado pela Lei n.º 65/2017 de 9 de agosto, como professor
adjunto, em regime de dedicação exclusiva, para exercer funções na
Escola Superior de Tecnologia de Setúbal deste Instituto Politécnico,
com a remuneração mensal de 3 028,14 €, correspondente ao escalão 1,
índice 185, com início a 20/12/2017, considerando-se sem efeito a
situação jurídico funcional anterior.
3 de outubro de 2018. — A Administradora, Doutora Lurdes Pedro.
311724275

PARTE G
CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA, E. P. E.
Despacho (extrato) n.º 9964/2018
Por despacho da Sra. Presidente do Conselho de Administração de
02/08/2018:
António Fernando Silva Garrido, Enfermeiro Chefe em regime de
contrato de trabalho por tempo indeterminado em funções públicas do
Centro Hospitalar Baixo Vouga, E. P. E., autorizada a acumulação de
funções públicas de 5 horas semanais, equiparado a Professor Adjunto
Convidado, na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro,
com início a 15/02/2019, nos termos da Lei n.º 35/2014, de 20/06. (Não
está sujeito à fiscalização prévia do Tribunal de Contas, de acordo com
o disposto no art. 46.º, n.º 1, conjugado com o art. 114.º, n.º 1, da Lei
n.º 98/97, de 26 de agosto.)
2018/10/17. — A Técnica Superior do SGRH, Aida Maria Marques
Tavares Valente.
311740142
Despacho (extrato) n.º 9965/2018
Por despacho da Sra. Presidente do Conselho de Administração de
02/08/2018:
Maria Júlia Carneiro Fernandes, Enfermeira em regime de contrato
de trabalho por tempo indeterminado em funções públicas do Centro
Hospitalar Baixo Vouga, E. P. E., autorizada a acumulação de funções
públicas de 4 horas semanais, equiparado à categoria de Assistente
Convidada, na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro,
com início a 13 de setembro 2018, nos termos da Lei n.º 35/2014, de
20/06. (Não está sujeito à fiscalização prévia do Tribunal de Contas, de
acordo com o disposto no art. 46.º, n.º 1, conjugado com o art. 114.º,
n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto.)
2018/10/17. — A Técnica Superior do SGRH, Aida Maria Marques
Tavares Valente.
311740734

da Portaria n.º 207/2011, de 24 de maio, torna-se pública a lista unitária
de ordenação final relativa ao procedimento concursal conducente ao
recrutamento de pessoal médico, para um (1) lugar na categoria de assistente graduado sénior, na especialidade de Anestesiologia, da carreira
médica hospital, do mapa de pessoal do Instituto Português de Oncologia
de Lisboa Francisco Gentil, E. P. E., a que se reporta o aviso n.º aviso
n.º 5216/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 76, de
18 de abril de 2018.
Em reunião do Conselho de Administração do IPO de Lisboa, de 12
de julho de 2018, foi deliberado homologar a lista unitária de ordenação
final de candidatos referente ao procedimento concursal comum para
o recrutamento de um Assistente Graduado Sénior, na especialidade de
Anestesiologia, aberto nos termos do disposto do despacho do Secretário de Estado da Saúde n.º 7541/2017, de 18 de agosto, publicado na
2.ª série do Diário da República n.º 164, de 25 de agosto, retificado pela
Declaração de Retificação n.º 705/2017, de 09 de outubro, publicada
na 2.ª série do Diário da República n.º 200, de 17 de outubro, e do
despacho de Sua Excelência o Ministro das Finanças e do Ministro da
Saúde n.º 7509/2017 de 11 de agosto, publicado na 2.ª série do Diário
da República n.º 164, de 25 de agosto, proferido nos termos e ao abrigo
do disposto no artigo 38.º, n.º 10, da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, mantido em vigor pelo artigo 19.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de
dezembro, em que foi autorizada a abertura de novos procedimentos de
recrutamento conducentes ao preenchimento de 200 postos de trabalho,
correspondentes à categoria de assistente graduado sénior.
Assim:
Lista unitária de ordenação final
Nome

Candidata única Maria José Pinto Costa Bouw . . . .

Nota final

14,4 valores

Deliberação n.º 1171/2018

A lista unitária de ordenação final foi homologada, após conclusão
da formalidade de audiência prévia dos interessados
A presente homologação será afixada no Serviço de Gestão de Recursos Humanos do Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco
Gentil, E. P. E., e disponibilizada na página eletrónica deste Instituto.
Da homologação da lista unitária de ordenação final pode ser interposto recurso administrativo, de acordo com termos legalmente previstos.

Nos termos do disposto no n.º 5 da cláusula 26.ª do ACT relativo à
tramitação concursal de recrutamento para postos de trabalho da carreira
médica, publicado no BTE n.º 48, de 29/12/2011, e no n.º 6 do artigo 24.º

11 de outubro de 2018. — O Presidente do Conselho de Administração, Francisco Ventura Ramos.
311723302
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FRANCISCO GENTIL, E. P. E.

