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Sub-Região de Saúde de Bragança
Deliberação n.o 1894/2007
Por deliberação do conselho directivo da ARSN, I. P., de 31 de
Julho de 2007, foi autorizada a concessão de licença sem vencimento
de longa duração ao assistente de medicina geral e familiar Dr. Valentin Posado Rodriguez, nos termos do artigo 78.o do Decreto-Lei
n.o 100/99, de 31 de Março, na redacção dada pela Lei n.o 117/99,
de 11 de Agosto, conjugado com o artigo 4.o do Decreto-Lei
n.o 169/2006, de 17 de Julho.
12 de Setembro de 2007. — A Coordenadora, Berta Ferreira Milheiro
Nunes.
Despacho (extracto) n.o 22 221/2007
Por despacho do vice-presidente do conselho directivo da
ARSN, I. P., de 13 de Agosto de 2007, foi autorizada a afectação
simultânea dos motoristas de ligeiros Octávio Manuel Alves Reis ao
Centro de Saúde de Macedo de Cavaleiros e Luís Carlos dos Santos
ao Centro de Saúde de Mirandela, ao abrigo do Decreto-Lei
n.o 222/2007, de 29 de Maio.
12 de Setembro de 2007. — A Coordenadora, Berta Ferreira Milheiro
Nunes.
Despacho (extracto) n.o 22 222/2007
Por despacho da coordenadora sub-regional de Saúde de 10 de
Setembro de 2007, foi aceite a rescisão do contrato administrativo
de provimento da assistente eventual de medicina geral e familiar
da Dr.a Ana González Paiva, a exercer funções no Centro de Saúde
de Vinhais, a partir de 31 de Outubro de 2007, nos termos do
artigo 30.o, n.o 1, alínea c), do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de
Dezembro.
12 de Setembro de 2007. — A Coordenadora, Berta Ferreira Milheiro
Nunes.

Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P.
Sub-Região de Saúde de Setúbal
Despacho n.o 22 223/2007
Por despacho de 12 de Julho e de 9 de Agosto de 2007 do conselho
directivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do
Tejo, I. P., foi autorizada a transferência/afectação de Nélia Teles
da Rosa, técnica de diagnóstico e terapêutica principal — área de
saúde ambiental, pertencente à dotação de pessoal do Centro de Saúde
de Almada, para o Centro de Saúde de Rio de Mouro e de Ana
Sofia Costa Letras Guerra, técnica de diagnóstico e terapêutica de
2.a classe — área de saúde ambiental, pertencente à dotação de pessoal
do Centro de Saúde de Rio Mouro, para o Centro de Saúde de
Almada, com efeitos a 1 de Setembro de 2007.
4 de Setembro de 2007. — A Directora de Serviços de Administração Geral, Eduarda Paula Régio.
Despacho n.o 22 224/2007
Por despacho de 23 de Fevereiro de 2007 do coordenador sub-regional de Saúde de Setúbal, por competência delegada, foi autorizada a concessão de licença sem vencimento de longa duração, nos
termos dos artigos 78.o, 79.o e 80.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de
31 de Março, com as alterações introduzidas pela Lei n.o 117/99,
de 11 de Agosto, e pelos Decretos-Leis n.os 157/2001, de 11 de Maio,
e 169/2006, de 17 de Agosto, ao assistente Administrativo Rui Miguel
Matias Rosa Gonçalves Pinho, pertencente à dotação de pessoal do
Centro de Saúde da Moita/Baixa da Banheira, com efeitos a 25 de
Fevereiro de 2007.
5 de Setembro de 2007. — A Directora de Serviços de Administração Geral, Eduarda Paula Régio.
Despacho n.o 22 225/2007
Por despacho de 13 de Dezembro de 2006 do coordenador sub-regional de Saúde de Setúbal, por competência delegada, foi autorizada a concessão de licença sem vencimento de longa duração, nos
termos dos artigos 78.o, 79.o e 80.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de
31 de Março, com as alterações introduzidas pela Lei n.o 117/99,

de 11 de Agosto, e pelos Decretos-Leis n.os 157/2001, de 11 de Maio,
e 169/2006, de 17 de Agosto, à assistente administrativa principal
Maria da Graça Martins Castro Antunes, pertencente à dotação de
pessoal do Centro de Saúde da Cova da Piedade, com efeitos a 27 de
Dezembro de 2006.
6 de Setembro de 2007. — A Directora de Serviços de Administração Geral, Eduarda Paula Régio.
Despacho n.o 22 226/2007
Por despacho de 10 de Setembro de 2007 do coordenador sub-regional de Saúde de Setúbal, exarado por delegação, Ana Isabel
Oliveira Pinheiro, Conceição Maria Palmeira Pires da Silva, Isabel
Maria Catarino Costa Marques, Isabel Maria de Macedo Leitão Gonçalves, Maria Emília Correia Costa Brito, Teresa Isabel Cordeiro Costa
e Rosa Maria de Jesus Henriques foram nomeadas na categoria de
assistente administrativo especialista, ao abrigo do disposto no n.o 8
do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, e no
artigo 41.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, para o quadro
de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo, Sub-Região de Saúde de Setúbal, Centro de Saúde de Santiago do Cacém, precedendo concurso interno de acesso misto, conforme publicação do aviso n.o 2104/2007 no Diário da República
2.a série, n.o 27, de 7 de Fevereiro de 2007. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
10 de Setembro de 2007. — A Directora de Serviços de Administração Geral, Eduarda Paula Régio.

Centro Hospitalar de Torres Vedras
Aviso n.o 18 116/2007
Concurso interno de acesso geral para assistente
administrativo principal
1 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.o da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.
Torna-se público que, por deliberação do conselho de administração
de 1 de Agosto de 2007, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias
úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República, concurso interno de acesso geral para provimento de
três lugares de assistente administrativo principal, da carreira de assistente administrativo, do quadro de pessoal do Hospital Dr. José Maria
Antunes Júnior, aprovado pela Portaria n.o 916/94, de 14 de Outubro,
alterado pela Portaria n.o 185/98, de 19 de Março, e integrado no
Centro Hospitalar de Torres Vedras pela Portaria n.o 1295/2001, de
17 de Novembro.
2 — Prazo de validade — o concurso é válido para as vagas enunciadas, terminando com o seu preenchimento.
3 — Legislação aplicável — o presente concurso rege-se pelos
Decretos-Leis n.os 353-A/89, de 16 de Outubro, 427/89, de 7 de Dezembro, 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.o 6/96, de 31 de Janeiro, 204/98, de 11 de Julho, e
404-A/98, de 18 de Dezembro.
4 — Conteúdo funcional — as funções a exercer são as descritas
no Decreto Regulamentar n.o 20/85, de 1 de Abril, e no mapa anexo
ao Decreto-Lei n.o 248/85, de 15 de Julho.
5 — Local de trabalho — situa-se no Centro Hospitalar de Torres
Vedras.
6 — Vencimento — o constante da estrutura remuneratória anexa ao
Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro, e as regalias sociais são
as actualmente vigentes para os funcionários da Administração Pública.
7 — Requisitos de admissão ao concurso:
7.1 — Requisitos gerais — são os previstos no artigo 29.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho;
7.2 — Requisitos especiais — reunir as condições previstas na alínea a) do n.o 1 do artigo 8.o do Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18
de Dezembro.
8 — Métodos de selecção — os métodos de selecção a utilizar serão
a avaliação curricular (AC) e a prova escrita de conhecimentos (PEC),
ambas com carácter eliminatório, de harmonia com o disposto no
n.o 1 do artigo 19.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 Julho, considerando-se não aprovados os candidatos que obtenham classificação
inferior a 9,5 valores em qualquer dos métodos de selecção.
8.1 — A classificação final resultará da seguinte fórmula:
AC+PEC
2

CF=

8.2 — A prova escrita de conhecimentos incidirá sobre os seguintes
temas e respectiva legislação e terá a duração de uma hora e trinta

