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Diário da República, 2.ª série — N.º 13 — 18 de janeiro de 2019
publicado no DR 2.ª série de 11 de março de 2016, e nos termos do n.º 6,
do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho e do n.º 1,
do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, a assunção do
compromisso plurianual decorrente da execução do contrato.
14 de dezembro de 2018. — O Presidente, Prof. Doutor Pedro Dominguinhos.
311967835

Escola Superior de Tecnologia do Barreiro

gados pelo Despacho n.º 862/2010, publicado no Diário da República
n.º 8, 2.ª série, de 13 de janeiro, nomeio como subdiretoras da Escola
as seguintes docentes:
Ana Gabriela Gonçalves Neves Gomes, professora adjunta da Escola Superior de Tecnologia do Barreiro do Instituto Politécnico de
Setúbal.
Telma Margarida Cotovio Guerra Santos, professora adjunta da Escola Superior de Tecnologia do Barreiro do Instituto Politécnico de
Setúbal.
A presente nomeação produz efeitos na data deste despacho

Despacho n.º 788/2019
Nos termos do n.º 12 do artigo 13.º dos Estatutos da Escola Superior
de Tecnologia do Barreiro do Instituto Politécnico de Setúbal, homolo-

17 de outubro de 2018. — O Diretor, Professor Doutor Pedro Salvado Ferreira.
311966499

PARTE G
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO
DE LISBOA NORTE, E. P. E.
Deliberação (extrato) n.º 93/2019
Nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 16.º do Decreto-Lei
n.º 177/2009, de 4 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 266-D/2012,
de 31 de dezembro, conjugado com o Regulamento dos concursos
de provimento na categoria de assistente graduado sénior da carreira
especial médica, aprovado pela Portaria n.º 207/2011, de 24 de maio,
por Deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar
Universitário de Lisboa Norte, E. P. E., de 15 de novembro de 2018, na
sequência de procedimento concursal, aberto no Diário da República,
2.ª série, n.º 222, de 12 de novembro de 2015:
Teresa Isabel Manita Passos da Fonseca, assistente graduada, é
nomeada definitivamente, na sequência de procedimento concursal,
assistente graduada sénior de Medicina Interna, da carreira especial
médica, escalão 1, índice 175, do mapa de pessoal do Centro Hospitalar
Universitário de Lisboa Norte, E. P. E., ficando exonerada da anterior
situação a 15 de outubro de 2018.
9 de janeiro de 2019. — A Diretora do Serviço de Recursos Humanos,
Ana Maria Correia Lopes.
311966466
Deliberação (extrato) n.º 94/2019
Nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 16.º do Decreto-Lei
n.º 177/2009, de 4 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 266-D/2012,
de 31 de dezembro, conjugado com o Regulamento dos concursos
de provimento na categoria de assistente graduado sénior da carreira
especial médica, aprovado pela Portaria n.º 207/2011, de 24 de maio,
por Deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar
Universitário de Lisboa Norte, E. P. E., de 15 de novembro de 2018, na
sequência de procedimento concursal, aberto no Diário da República,
2.ª série, n.º 222, de 12 de novembro de 2015:
Anabela Furtado dos Santos Mendes de Oliveira, assistente graduada,
é nomeada definitivamente, na sequência de procedimento concursal,
assistente graduada sénior de Medicina Interna, da carreira especial
médica, escalão 1, índice 175, do mapa de pessoal do Centro Hospitalar
Universitário de Lisboa Norte, E. P. E., ficando exonerada da anterior
situação a 2 de novembro de 2018.
9 de janeiro de 2019. — A Diretora do Serviço de Recursos Humanos,
Ana Maria Correia Lopes.
311966555
Deliberação (extrato) n.º 95/2019
Faz-se público que por Deliberação do Conselho de Administração
do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, E. P. E., de 26 de
outubro de 2018, foi homologada a lista de classificação final referente

ao concurso para preenchimento de uma vaga do Ciclo de Estudos Especiais de Neuropediatria, aberto pelo Aviso n.º 8905/2018, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 125, de 2 de julho de 2018.
Classificação Final:
1.ª Dr.ª Joana Malveiro Castelhanito Lourenço Coelho — 18,3 valores.
9 de janeiro de 2019. — A Diretora do Serviço de Recursos Humanos,
Ana Correia Lopes.
311966766
Deliberação (extrato) n.º 96/2019
Ao abrigo do disposto nos artigos 44.º e 46.º do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015,
de 7 de janeiro, e nos termos dos Estatutos constantes do Anexo II
do Decreto-Lei n.º 18/2018, de 8 de fevereiro, aplicáveis ao Centro
Hospitalar Universitário Lisboa Norte, E. P. E., por força do disposto
no n.º 2 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 23/2008, de 8 de fevereiro,
que remete para o regime jurídico e Estatutos aplicáveis às unidades
de saúde com natureza de entidades públicas empresariais, Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, o Conselho de Administração
do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, E. P. E., reunido a
26 de outubro de 2018, delibera delegar na Vogal e Enfermeira Diretora, Enfermeira Catarina das Dores Praça dos Santos Batuca, com
possibilidade de subdelegação na Diretora do Centro de Formação,
as competências para negociar e celebrar contratos de prestação de
serviços de formação profissional com entidades externas formativas,
bem como as competências para celebrar contratos de formação profissional com os futuros formandos.
Mais delibera ratificar todos os contratos de formação profissional
e de prestação externa de formação profissional celebrados após o dia
2 de maio de 2018.
9 de janeiro de 2019. — A Diretora do Serviço de Recursos Humanos,
Ana Correia Lopes.
311966993
Deliberação (extrato) n.º 97/2019
Faz-se público que o Conselho de Administração do Centro Hospitalar
Universitário Lisboa Norte, E. P. E., por deliberação de 19 de outubro de
2018, homologou a lista de classificação final referente ao procedimento
concursal comum para ocupação de um posto de trabalho no mapa de
pessoal do mesmo Centro Hospitalar, na categoria de Assistente Graduado Sénior de Cirurgia Vascular da carreira especial médica, mediante
celebração de contrato de trabalho por tempo indeterminado, aberto
através do Despacho n.º 7541/2017, no Diário da República, 2.ª série,
n.º 164, de 25 de agosto e Declaração de Retificação n.º 705/2017,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 200, de 17 de outubro,

