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N.o 202 — 20 de Outubro de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE
Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo
Sub-Região de Saúde de Santarém

Despacho (extracto) n.o 21 998/2005 (2.a série). — Por meu
despacho de 4 de Outubro de 2005, foi autorizada a nomeação na
categoria de assistente administrativo, da carreira de assistente administrativo, após concurso interno de ingresso, dos candidatos abaixo
indicados:
Serviços de âmbito sub-regional (dois lugares):
Anabela Agostinho Santos da Silva (4.o).
Maria de Lurdes Sampaio Pratas (9.o).
Centro de Saúde de Abrantes (dois lugares):
Almerinda Nunes Marques Cruz (35.o).
Vânia Sofia Carvalho Crispim (39.o).
Centro de Saúde de Alcanena (cinco lugares):
Marta Ferreira Calado Almeida (5.o).
Célia Maria Martins Almeida Gaspar (10.o).
Ana Isabel Lourenço Pedro (27.o).
Luís Carlos Beirante Guerra Saramago (31.o).
Regina Maria Cardoso Vieira (32.o).
Centro de Saúde do Cartaxo (um lugar):
Helena Isabel Duarte Romão (14.o).
Centro de Saúde da Chamusca (dois lugares):
Maria de Ascensão Fernandes Miguel (33.o).
Maria Luísa Pinheiro Ribeiro Madeira (36.o).
Centro de Saúde de Coruche (dois lugares):
Lívia Isabel Soares Galão da Costa Lima (19.o).
Sónia Cristina Pinto José Caetano (37.o).
Centro de Saúde de Mação (um lugar):
Ana Maria Delgado Costa (12.o).
Centro de Saúde de Rio Maior (seis lugares):
Maria Madalena Vargas Branco (18.o).
Cláudia Margarida Miranda Claudino (23.o).
Pedro Miguel Ferreira (26.o).
Maria João Jorge Saramago (29.o).
Sérgio Paulo Lopes Simões (30.o).
Sónia Maria Carvalho Pires dos Reis (34.o).
Centro de Saúde de Salvaterra de Magos (um lugar):
o

Ana Patrícia Chambel Batalha Fragoso (40. ).
Centro de Saúde de Santarém (dois lugares):
Sara Isabel Caramelo Carvalhal (7.o).
Susana Alexandra Miranda Saraiva (8.o).
Centro de Saúde de Tomar (seis lugares):
Maria de Fátima Dias Marçal Garcia (2.o).
Natália Maria Pereira Marques Neves (3.o).
Sandra Raquel Batista Martins (11.o).
Sandra Isabel da Cruz Café (13.o).
Cláudia Sofia Rodrigues Lopes (25.o).
Maria Lucília Alves da Costa Vicente (28.o).
Centro de Saúde de Torres Novas (cinco lugares):
Avelino Roque Soares (6.o).
Elisabete Costa de Sousa (15.o).
Margarida Maria dos Santos Banito (16.o).
Pedro Tiago Lima de Carvalho (17.o).
Sílvia de Jesus Inocêncio da Silva (22.o).
Centro de Saúde de Vila Nova da Barquinha (um lugar):
Hélia Maria Raposo Ferreira Evaristo (24.o).
(Excluído de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
7 de Outubro de 2005. — O Coordenador, Fernando Manuel de
Almeida Afoito.

Direcção-Geral da Saúde
Aviso n.o 9164/2005 (2.a série). — Nos termos da alínea d) do
artigo 7.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada pela Lei
n.o 51/2005, de 30 de Agosto, e por despacho do director-geral da
Saúde de 11 de Outubro de 2005, faz-se público que a Direcção-Geral
da Saúde pretende proceder à abertura de procedimento concursal
de selecção para provimento do cargo de chefe de divisão de Métodos
de Trabalho e Técnicas de Organização, nos seguintes termos:
1 — Área de actuação do cargo a prover — compete ao chefe de
divisão a recrutar garantir a prossecução das atribuições cometidas
à Divisão de Métodos de Trabalho e Técnicas de Organização previstas
no artigo 26.o do Decreto-Lei n.o 122/97, de 20 de Maio, que a seguir
se especificam:
a) Conceber e acompanhar a execução de programas que visem
uma racional afectação dos recursos humanos, financeiros e
técnicos;
b) Estudar métodos de racionalização de trabalho a desenvolver
com as instituições e serviços prestadores de cuidados de
saúde, acompanhar a sua execução e proceder à respectiva
avaliação;
c) Analisar as actuações institucionais e promover a adopção
de códigos de valores específicos.
2 — Requisitos formais de provimento — os constantes do n.o 1
do artigo 20.o da lei supracitada:
a) Ser funcionário público licenciado dotado de competência
técnica e aptidão para o exercício de funções de direcção,
coordenação e controlo;
b) Ser detentor de quatro anos de experiência profissional em
carreira para cujo provimento seja legalmente exigível uma
licenciatura.
3 — Perfil — pretende-se que os candidatos possuam:
1) Obrigatoriamente:
a) Experiência profissional comprovada na área funcional
do cargo a prover;
2) Preferencialmente:
a) Experiência profissional comprovada no sector da
saúde;
b) Formação profissional comprovada na área funcional
do cargo a prover.
4 — Métodos de selecção:
a) Avaliação curricular;
b) Entrevista pública.
5 — Constituição do júri:
a) Dr. Francisco Henrique Moura George, director-geral da
Saúde, que preside;
b) Dr. Fernando José Ramos Lopes de Almeida, equiparado
a director-geral do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo
Jorge;
c) Prof. Doutor Vasco Manuel Pinho dos Reis, professor associado com agregação da Escola Nacional de Saúde Pública
da Universidade Nova de Lisboa, designado pela Escola
Nacional de Saúde Pública.
6 — Formalização das candidaturas — os eventuais interessados
deverão enviar requerimento dirigido ao director-geral da Saúde, por
correio, com aviso de recepção, podendo ser entregue directamente
na Secção de Expediente Geral e Arquivo, sita na Alameda de
D. Afonso Henriques, 45, 1.o, 1049-005 Lisboa, no prazo de 10 dias
úteis, contados a partir da publicitação da vaga na bolsa de emprego
público.
Sob pena de exclusão, o requerimento deverá ser acompanhado
de curriculum vitae detalhado, datado e assinado, bem como de documentos autenticados comprovativos dos requisitos enunciados nos
n.os 2 e 3.
11 de Outubro de 2005. — O Director-Geral, Francisco George.
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