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Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Centro Hospitalar do Oeste

Declaração de retificação n.º 416/2014
Por ter saído com inexatidão o ponto 1 do aviso n.º 2486/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 34, de 18 de fevereiro de
2014, foi autorizada a retificação, por deliberação de 31 de março de
2014 do conselho diretivo deste Instituto, pelo que, onde se lê:
«Podem candidatar-se ao procedimento simplificado aberto pelo
presente aviso os médicos detentores do grau de especialista, que
tenham concluído o respetivo internato médico na 2.ª época de 2013,
cujo contrato a termo resolutivo incerto se tenha mantido, nos termos
do n.º 5 do artigo 12.º - A do Decreto-Lei n.º 203/2004, de 18 de
agosto.»

Aviso n.º 5167/2014
Procedimento concursal simplificado de recrutamento de
pessoal médico para a categoria de Assistente Hospitalar,
com a especialidade de Cirurgia Geral, da carreira especial
médica hospitalar.

Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 17/10/2013 e nos
termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei
n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna-se público que Vanda Sofia
Sutre Cerdeira, concluiu com sucesso o período experimental, na
sequência da celebração do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com a Administração Regional de
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., para desempenho de funções
correspondentes à categoria de enfermeiro, da carreira especial
de enfermagem, no ACES de Almada — Seixal, sendo o tempo
de duração do período experimental contado para efeitos da atual
carreira e categoria.

Nos termos dos n.os 5 a 7 do artigo 12.º-A do Decreto-Lei n.º 204/2003,
de 18 de agosto, conjugado com o n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei
n.º 45/2009, de 13 de fevereiro, faz-se público que, por deliberação do
Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Oeste, datada de
05 de fevereiro de 2014, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis,
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República,
procedimento simplificado de recrutamento médico, para a categoria de
Assistente Hospitalar, com a especialidade de Cirurgia Geral da carreira
especial médica, para celebração de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, tendo em vista a ocupação de um
posto de trabalho.
1 — Requisitos de admissão
Podem candidatar-se ao procedimento simplificado aberto pelo presente aviso os médicos detentores do grau de especialista da área de
Cirurgia Geral, que tenham concluído o respetivo internato médico na
2.ª época de 2013 e que tenham ocupado vaga protocolada, no Centro
Hospitalar do Oeste, e ainda não se encontrem vinculados por tempo
indeterminado a serviços ou estabelecimentos do Serviço Nacional de
Saúde.
2 — Prazo de apresentação de candidaturas
Dez dias úteis, contados a partir do dia seguinte à publicação do
presente aviso no Diário da República.
3 — Método de seleção
O método de seleção tem por base o resultado da prova de avaliação final do internato médico e de uma entrevista de seleção a realizar para o efeito, nos termos do n.º 5 do artigo 12.º-A do Decreto-Lei
n.º 203/2004, de 14 de agosto, aditado pelo Decreto-Lei n.º 45/2009,
de 13 de fevereiro.
4 — Caracterização do posto de trabalho
Ao posto de trabalho cuja ocupação aqui se pretende corresponde
o conteúdo funcional estabelecido no artigo 11.º do Decreto-Lei
n.º 177/2009, de 4 de agosto e artigo 7.º-A aditado pelo Decreto-Lei
n.º 266-D/2012 de 31 de dezembro.
5 — Remuneração
A remuneração base mensal ilíquida a atribuir corresponde à remuneração de ingresso na categoria de assistente, a que corresponde a
1.ª posição remuneratória e nível remuneratório 45, de acordo com o
Decreto Regulamentar n.º 51-A/2012, de 31 de dezembro.
6 — Local de trabalho
Centro Hospitalar do Oeste, com sede na Rua Diário de Noticias,
2500-176 Caldas da Rainha, podendo o exercício das respetivas atividades ser desenvolvido em qualquer uma das Unidades que integram
o Centro Hospitalar, bem como em outras Instituições com as quais
o mesmo tenha de articular a prestação de cuidados médicos ou com
entidades com que tenha celebrado ou venha a celebrar acordos ou
protocolos de colaboração.
7 — Prazo de validade
O procedimento de recrutamento simplificado aberto pelo presente
aviso é válido para a ocupação do posto de trabalho acima enunciado,
terminando com o seu preenchimento.
8 — Legislação aplicável
O procedimento de recrutamento simplificado aberto pelo presente
aviso rege-se pelo disposto nos n.os 5 a 7 do artigo 12.º-A do Decreto-Lei n.º 203/2004, de 18 de agosto, aplicáveis por remissão do n.º 2 do
artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 45/2009, de 13 de fevereiro, pelo Decreto-Lei n.º 177/2009 de 4 de agosto e Decreto-Lei n.º 266-D/2012 de 31 de
dezembro.
9 — Horário de trabalho
O período normal de trabalho é de 40 horas semanais.
10 — Formalização das candidaturas
10.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento dirigido ao Presidente do Conselho de Administração do Centro
Hospitalar do Oeste, podendo ser entregue diretamente nas sua instalações, sitas na Rua Diário de Noticias, 2500-176 Caldas da Rainha, no
período compreendido entre as 9 horas e as 12 horas e entre as 14 horas
e as 17 horas, ou remetido pelo correio, para a mesma morada, com
aviso de receção.
10.2 — Do requerimento devem constar os seguintes elementos:

21 de março de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207759123

a) Identificação do requerente (nome, estado, naturalidade, número
e data do bilhete de identidade/cartão de cidadão, residência, código
postal, endereço eletrónico e telefone);

deve ler-se:
«Podem candidatar-se ao procedimento simplificado aberto pelo
presente aviso os médicos detentores do grau de especialista, que
tenham concluído o respetivo internato médico na 2.ª época de
2013.»
9 de abril de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano
Manuel Castanheira de Oliveira.
207756945

Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P.
Aviso (extrato) n.º 5165/2014
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que, na sequência de
procedimento concursal aberto pelo aviso n.º 10926/2011, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 95, de 17 de maio de 2011, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
com efeitos a partir de 1 de outubro de 2012, com a trabalhadora Maria
José Medeiros Figueira, para o preenchimento de um posto de trabalho
da categoria de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, do mapa
de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do
Tejo, I. P./então ACES V-Odivelas, atualmente ACES Loures-Odivelas,
com a remuneração base de € 1252,71, prevista na posição remuneratória
intercalar 15.ª a 19.ª da tabela remuneratória única.
Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex vi n.os 2
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a
seguinte composição:
Presidente — Helena Isabel Mota, enfermeira do ACES V-Odivelas.
Vogais efetivos: Maria Júlia Lourenço Santos Vieira, enfermeira
do ACES V-Odivelas, que substituirá a presidente nas suas faltas
ou impedimentos, e Maria de Lurdes Ruiz, enfermeira do ACES
V-Odivelas.
Vogais suplentes: Maria de Fátima Lino, enfermeira do ACES V-Odivelas, e Carla Maria Amado Janela, enfermeira do ACES V-Odivelas.
O período experimental inicia-se com a celebração do contrato e
tem a duração de 90 dias, correspondente à duração determinada pelo
disposto no n.º 1 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 248/2009, de 22 de
setembro.
20 de março de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da
ARS de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura
Alexandre.
207757341
Aviso (extrato) n.º 5166/2014

