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c) «ATM», gestão do tráfego aéreo;
d) «ESARR» Safety Regulatory Requirement, regulamentos de
segurança estabelecidos pelo EUROCONTROL;
e) «ESARR 3», EUROCONTROL Safety Regulatory Requirement 3;
f) «EUROCONTROL», Organização Europeia para a Segurança
da Navegação Aérea.
Artigo 4.o

26 de Setembro de 2007. — O Presidente do Conselho de Administração, José Moreira Furtado Mateus.
Aviso n.o 19 347/2007

Sistema de gestão da segurança
o

Às prestações de serviços referidas no artigo 1. são aplicáveis,
com carácter de obrigatoriedade, os requisitos estabelecidos no Regulamento (CE) n.o 2096/2005, da Comissão, de 20 de Dezembro, no
que à prestação de serviços de gestão do tráfego aéreo (ATM) diz
respeito, designadamente o n.o 3.1, «Sistema de gestão da segurança»,
do anexo II do referido Regulamento.
Artigo 5.o
Entrada em vigor
O presente Regulamento entra em vigor no dia a seguir ao da
sua publicação.
24 de Agosto de 2007. — O Presidente, Luís A. Fonseca de Almeida.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Saúde

Por deliberação do conselho de administração deste Centro Hospitalar de 19 de Setembro de 2007, foi a Dulce Maria de Almeida
Gomes Veloso, enfermeira graduada, concedida a equiparação a bolseiro, a tempo parcial, nos termos do Decreto-Lei n.o 272/88, de 3 de
Agosto, para frequência do curso de pós-licenciatura de especialização
em Enfermagem de Reabilitação, a partir de 1 de Outubro de 2007.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
27 de Setembro de 2007. — O Presidente do Conselho de Administração, José Moreira Furtado Mateus.
Aviso n.o 19 348/2007
Por deliberação do conselho de administração deste Centro Hospitalar de 19 de Setembro de 2007, foi a Cristiana Violante Soares
da Costa, enfermeira graduada, concedida equiparação a bolseiro,
a tempo parcial, nos termos do Decreto-Lei n.o 272/88, de 3 de Agosto,
para frequência do curso de pós-licenciatura de especialização em
Enfermagem de Reabilitação, a partir de 1 de Outubro de 2007. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
27 de Setembro de 2007. — O Presidente do Conselho de Administração, José Moreira Furtado Mateus.

Despacho n.o 23 341/2007
1 — Ao abrigo do disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 2.o e do artigo 11.o
do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho, nomeio o licenciado Ramiro
Alves de Carvalho Figueira, com a categoria de chefe de serviço da
carreira médica de clínica geral do quadro de pessoal da Administração
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., para o desempenho
de funções de assessoria do meu Gabinete, em regime de destacamento, para a realização de estudos e colaboração técnica em projectos, que relevam de especiais competências e experiência nas áreas
da emergência e urgência médica.
2 — Pela assessoria referida no número anterior é atribuída a remuneração mensal de E 1500, actualizável anualmente de acordo com
o aumento que for estabelecido para a função pública, a suportar
por verbas afectas ao meu Gabinete.
3 — O presente despacho produz efeitos a 1 de Outubro de 2007.
20 de Setembro de 2007. — A Secretária de Estado Adjunta e da
Saúde, Carmen Madalena da Costa Gomes e Cunha Pignatelli.
Despacho n.o 23 342/2007
os

de 26 de Setembro de 2007, foi anulado o concurso interno geral
de acesso para assistente administrativo principal, aberto pelo aviso
n.o 18 116/2007, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 184,
de 24 de Setembro de 2007. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

o

o

1 — Ao abrigo do disposto nos n. 3 e 4 do artigo 2. e no artigo 11.
do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho, nomeio a licenciada Natércia Maria Franco de Barros Miranda, com a categoria de assistente
graduada da carreira médica de saúde pública do quadro de pessoal
da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P.,
para o desempenho de funções de assessoria do meu Gabinete, em
regime de destacamento, para a realização de estudos e colaboração
técnica em projectos especializados, no âmbito da Carta dos Direitos
de Acesso aos Cuidados de Saúde aos Utentes do Serviço Nacional
de Saúde, prevista na Lei n.o 41/2007, de 24 de Agosto, nomeadamente
para a fixação dos tempos máximos de resposta garantidos, a melhoria
dos sistemas de informação na área do acesso e a definição de um
regime sancionatório.
2 — Pela assessoria referida no número anterior é atribuída a remuneração mensal de E 1500, actualizável anualmente de acordo com
o aumento que for estabelecido para a função pública, a suportar
por verbas afectas ao meu Gabinete.
3 — O presente despacho produz efeitos a 1 de Outubro de 2007.
20 de Setembro de 2007. — A Secretária de Estado Adjunta e da
Saúde, Carmen Madalena da Costa Gomes e Cunha Pignatelli.

Centro Hospitalar de Torres Vedras

Aviso n.o 19 349/2007
Por despacho do conselho de administração deste Centro Hospitalar
de 26 de Setembro de 2007, Isabel Maria Mateus Rosa foi nomeada
definitivamente, após concurso, técnica especialista de análises clínicas
e saúde pública do quadro de pessoal do Hospital Distrital de Torres
Vedras e integrada no Centro Hospitalar de Torres Vedras. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
27 de Setembro de 2007. — O Presidente do Conselho de Administração, José Moreira Furtado Mateus.

Hospital Amato Lusitano — Castelo Branco
Aviso (extracto) n.o 19 350/2007
Para os devidos efeitos se publica que a enfermeira Liliana Fazenda
Reis transita para a categoria de enfermeira graduada, nos termos
do Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro, com a nova redacção
do Decreto-Lei n.o 412/98, de 30 de Dezembro, circular normativa
do Departamento de Recursos Humanos da Saúde n.o 07/99, de 19
de Agosto, n.o 3 (contagem integral do tempo efectivo de exercício
de funções bem como situações de interrupção fixadas no n.o 3.1,
parágrafo 2.o), e circular normativa n.o 12, de 27 de Dezembro de
2005, da Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, a partir de 21
de Agosto de 2007.
Para os devidos efeitos se publica que a enfermeira Carmen Martins
Maria transita para a categoria de enfermeira graduada, nos termos
do Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro, com a nova redacção
do Decreto-Lei n.o 412/98, de 30 de Dezembro, circular normativa
do Departamento de Recursos Humanos da Saúde n.o 07/99, de 19
de Agosto, n.o 3 (contagem integral do tempo efectivo de exercício
de funções bem como situações de interrupção fixadas no n.o 3.1,
parágrafo 2.o), e circular normativa n.o 12, de 27 de Dezembro de
2005, da Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, a partir de 27
de Agosto de 2007.
20 de Setembro de 2007. — O Presidente do Conselho de Administração, José Manuel Sanches Pires.
Deliberação (extracto) n.o 2011/2007

Aviso n.o 19 346/2007
o

Por não ter sido dado cumprimento ao estipulado nos artigos 34.
e 41.o da Lei n.o 53/2006, de 7 de Dezembro, torna-se público que,
por deliberação do conselho de administração deste Centro Hospitalar

Por deliberação do conselho de administração do Hospital Amato
Lusitano — Castelo Branco de 13 de Setembro de 2007, é nomeada
a comissão de avaliação curricular para acesso à categoria de assistente
graduado de pediatria, nos termos da alínea b) do n.o 1 do artigo 23.o
do Decreto-Lei n.o 73/90, de 6 de Março, com nova redacção dada
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pelo Decreto-Lei n.o 210/91, de 12 de Junho, da assistente de pediatria
Dr.a Ana Gabriela Martins de Figueiredo de Almeida.
Constituição da comissão de avaliação curricular:
Presidente — Dr.a Almerinda Forte Alves da Silva, chefe de serviço
de pediatria.
Vogais:
Dr.a Maria da Conceição Simões Baptista Pereira, assistente graduada de pediatria.
Dr.a Maria de Lurdes Lopes Vicente Carvalhinho, assistente graduada de pediatria.
Todos os elementos da comissão pertencem ao quadro de pessoal
médico do Hospital Amato Lusitano — Castelo Branco.
25 de Setembro de 2007. — O Presidente do Conselho de Administração, José Manuel Sanches Pires.
Deliberação (extracto) n.o 2012/2007
Por deliberação de 13 de Setembro de 2007 do conselho de administração deste Hospital, foram nomeados os seguintes chefes de
equipa de urgência:
Dr. Manuel Lima Carvalho, assistente de medicina interna.
Dr.a Maria Sandra Martin Rodriguez, assistente eventual de medicina interna.
Dr. Manuel Costa Mega, assistente eventual de cirurgia geral.
Dr. Luís Fernando Hoyos Valência, assistente eventual de cirurgia
geral.
Por deliberação de 13 de Setembro de 2007 do conselho de administração deste Hospital, foram reconduzidos os seguintes chefes de
equipa de urgência:
Dr. João Manuel Ferreira Gabriel, chefe de serviço de medicina
interna.
Dr. João António Pinheiro Dias Freixo, assistente graduado de
medicina interna.
Dr. Luís Fernando Lopes Silva Forte, assistente de medicina interna.
Dr.a Aida Maria Guerreiro Paulino, assistente de cirurgia geral.
Dr.a Arnandina Maria Abrantes Loureiro, assistente graduada de
cirurgia geral.
Dr.a Ana Gabriela Martins Figueiredo Almeida, assistente de
pediatria.
Estas nomeações e reconduções produzem efeitos a 1 de Outubro
de 2007.
25 de Setembro de 2007. — O Presidente do Conselho de Administração, José Manuel Sanches Pires.

Hospital Psiquiátrico do Lorvão

Maternidade de Júlio Dinis
Aviso (extracto) n.o 19 351/2007
Para conhecimento e em conformidade com o disposto no artigo 38.o
do Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro, torna-se pública a
lista de classificação final, devidamente homologada por despacho
do conselho de administração de 31 de Julho de 2007, do concurso
interno geral de acesso para o provimento de um lugar de enfermeiro
especialista em enfermagem de saúde infantil:
Maria Isabel Lopes da Silva Ferreira Machado — 19,16.
Maria Conceição Alves Torres Baptista — 18,16.
Maria Manuela Rocha Gonçalves Oliveira — 18.
Cristina Paula Cordeiro Linhares — 17,64.
Florbela Maria de Jesus Neto Silva — 17,16.
Eugénia Maria Alves Fernandes — 16,83.
Cecília Mesquita Madureira e Soares — 15,95.
Carla Alexandra Magalhães da Silva — 15,82.
Dalila Ferreira Martins Fonseca Esteves — 7,24.
27 de Setembro de 2007. — A Vogal Executiva do Conselho de
Administração, Maria Deolinda Magalhães Alves.
Aviso (extracto) n.o 19 352/2007
Por deliberação do conselho de administração de 18 de Setembro
de 2007, foi Fernanda Maria Gaia Costa Pinto nomeada na categoria
de chefe de secção — área de doentes, precedendo concurso, para
o quadro de pessoal desta Maternidade, com efeitos a partir de 1 de
Outubro de 2007.
27 de Setembro de 2007. — A Vogal Executiva do Conselho de
Administração, Maria Deolinda Magalhães Alves.
Aviso (extracto) n.o 19 353/2007
Concurso interno geral para provimento de quatro vagas na categoria
de enfermeiro-chefe para o quadro de pessoal do Hospital Júlio
de Matos [despacho n.o 5244/2004 (2.a série), publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 81, de 26 de Abril de 2004].
Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho da secretária-geral do Ministério da Saúde, proferido a 30 de Maio de 2007,
no uso de competências delegadas, foi revogado o acto homologatório
da lista de classificação final do concurso em epígrafe e em consequência anulado o referido concurso com os fundamentos constantes
do citado despacho. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
27 de Setembro de 2007. — A Vogal Executiva do Conselho de
Administração, Isabel Paixão.

Deliberação (extracto) n.o 2013/2007
Por deliberação do conselho de administração de 8 de Agosto de
2007, foi Francisco José Marques Fialho, operário qualificado/serralheiro mecânico, nomeado definitivamente, precedendo concurso
interno de acesso limitado (dotação global), operário principal/serralheiro mecânico, da carreira de pessoal operário altamente qualificado, do mesmo quadro de pessoal, escalão 1, índice 233, considerando-se exonerado do anterior lugar a partir da data da aceitação.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
27 de Setembro de 2007. — O Presidente do Conselho de Administração, Fernando José Ramos Lopes de Almeida.

Hospital de Sobral Cid
Deliberação (extracto) n.o 2014/2007
Por deliberação do conselho de administração do Hospital de Sobral
Cid de 25 de Julho de 2007, ratificados pelo conselho directivo da
Administração Regional de Saúde do Centro, I. P., em 30 de Julho
de 2007, foram contratados em regime de contrato de trabalho a
termo certo, por um período de três meses eventualmente renovável
por um idêntico período, Ana Maria Gonçalves de Pinho, Cláudia
Vanessa Mendes Coimbra, Marco Rafael Loureiro Cardoso e Paulo
Miguel Pereira Viegas, enfermeiros de nível 1, ao abrigo do n.o 3
do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado
pelo Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, na redacção dada pelo
Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, com efeitos a 1 de Setembro
de 2007.
27 de Setembro de 2007. — O Presidente do Conselho de Administração, Fernando Almeida.
2611052485

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria-Geral
Aviso n.o 19 354/2007
Concurso externo, referência n.o 4, para o preenchimento de 11 lugares
existentes na categoria de estagiário da carreira técnica superior,
do quadro único do pessoal dos organismos e serviços centrais,
regionais e tutelados do Ministério da Educação, aberto por despacho do secretário-geral de 17 de Julho de 2007, cujo aviso foi
publicado em 30 de Julho de 2007.
Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 204/98,
de 11 de Julho, são notificados os candidatos infra-indicados que
é intenção do júri proceder à sua exclusão de acordo com os fundamentos constantes das alíneas a) a e), podendo os mesmos, no
âmbito do exercício do direito de participação dos interessados, no
prazo de 10 dias úteis, dizerem por escrito o que se lhes oferecer:
Aida Maria Moreira Gonçalves a).
Alberto Emanuel Gonçalves Campos b).
Alda Augusta dos Reis Borges Barbosa d).
Alexandra Micaela Martins Lopes d).
Ana Carolina Botinas Ribeiro Guedes a).
Ana Catarina Frija Gualdino Reis Duarte b).
Ana Cristina Videira Varela a), b) e d).
Ana Isabel Neves Duarte a).
Ana Isabel Rodrigues Saraiva a).
Ana Margarida Barbas Martins a).
Ana Maria Abrantes Lopes Roberto b).

