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Procedimento simplificado de seleção, a nível regional,
conducente ao recrutamento de pessoal médico
para a categoria de assistente, da área hospitalar da carreira médica
Publicação da lista de classificação
final dos candidatos — Psiquiatria
Por deliberação do Conselho Diretivo desta Instituição, de 12 de
maio de 2014, torna-se pública a lista homologada de classificação
final relativa ao procedimento simplificado de recrutamento de pessoal
médico, que concluíram o respetivo internato médico na 2.ª época de
2013, com vista à celebração de contrato individual de trabalho, por
tempo indeterminado, ao abrigo do Código do Trabalho, para ocupação
de posto de trabalho na categoria de Assistente, da área hospitalar de
Psiquiatria, da carreira Médica, a que se reporta o aviso n.º 2486/2014,
de 18 de fevereiro — Referência W, e pela declaração de retificação
n.º 416/2014, divulgado no Diário da República, 2.ª série, n.º 76, de
17 de abril:
Lista de classificação final
Ordenação

1.º

Nome

Nota final

Susana Georgina Ribeiro de Abreu Marques
Rodrigues Silva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,21 valores
Ana Margarida Duarte Negreira Baptista
a)

a) Excluída por não comparecer à entrevista.

28 de maio de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano
Manuel Castanheira de Oliveira.
207859118
Despacho n.º 7445/2014
Por despacho de 7 de maio de 2014 do delegado de saúde coordenador
do Agrupamento de Centros de Saúde de Cávado III — Barcelos/Esposende, Dr. António Aristides de Freitas e Sousa, nos termos do disposto
no artigo 35.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 6/96, de 31 de janeiro, e no uso de competências conferidas pelo
n.º 3 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 82/2009, de 2 de abril, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.º 135/2013, de 4 de outubro, foi delegada
na médica assistente de saúde pública Dr.ª Maria de Jesus Rodriguez
Blanco, colocada neste Agrupamento de Centros de Saúde, a competência
para a prática dos atos médicos necessários à avaliação da incapacidades
da pessoa com deficiência em junta médica.
O presente despacho produz efeitos a partir desta data, nos termos
do disposto no n.º 2 do artigo 37.º do Código do Procedimento Administrativo.
23 de maio de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano
Manuel Castanheira de Oliveira.
207862544
Despacho n.º 7446/2014
Por despacho de 21 de abril de 2014, do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Ponciano
Oliveira, foi autorizada a exoneração, ao abrigo do artigo 32.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 11 de setembro, ao assistente de medicina geral e
familiar, Manuel José Martins Ferreira da Silva, a exercer funções no
Agrupamento de Centros de Saúde do Tâmega III — Vale Sousa Norte,
com efeitos a 02 de dezembro de 2013.
23 de maio de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano
Manuel Castanheira de Oliveira.
207862406
Despacho n.º 7447/2014
Por despacho de 2 de maio de 2014 do Delegado de Saúde Coordenador do Agrupamento de Centros de Saúde de Cávado I — Braga,
Dr. João Manuel Barros Figueiredo da Cruz, nos termos do disposto no
artigo 35.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 6/96, de 31 de janeiro, e no uso de competências conferidas pelo
n.º 3 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 82/2009, de 2 de abril, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.º 135/2013 de 4 de outubro, foi delegada

no médico Assistente de Saúde Pública, Dr. Mário Nelson Morais Freitas,
colocado neste Agrupamento de Centros de Saúde, a competência para
a prática dos atos médicos necessários à avaliação da incapacidades da
pessoa com deficiência em Junta Médica.
O presente Despacho produz efeitos a partir desta data, nos termos
do disposto no n.º 2 do artigo 37.º do Código de Procedimento Administrativo.
23 de maio de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano
Manuel Castanheira de Oliveira.
207862577

Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P.
Despacho (extrato) n.º 7448/2014
Por despacho de 8 de abril de 2014, do Vogal do Conselho Diretivo
da ARSLVT, I. P., foi autorizada a exoneração, a seu pedido, à enfermeira Isabel Cristina Costa, pertencente ao mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P. — ACES
Lezíria, UCSP de Rio Maior, ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 32.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, com produção de
efeitos a 19-05-2014.
20 de maio de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Pedro
Emanuel Ventura Alexandre.
207860932

Centro de Medicina de Reabilitação
da Região Centro — Rovisco Pais
Aviso n.º 6884/2014
Procedimento Concursal Comum para preenchimento
de um posto de trabalho na categoria
de assistente graduado sénior de medicina física e de reabilitação
Faz-se público que, nos termos do despacho de S. E. o Senhor Ministro das Finanças, proferido a 10 de julho de 2013, do despacho do
Senhor Secretário de Estado da Saúde de 24 de julho de 2013 e por
deliberação do Conselho de Administração do Centro de Medicina de
Reabilitação da Região Centro-Rovisco Pais de 29 de abril de 2014, se
encontra aberto, pelo prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da
publicação do presente aviso no Diário da República, procedimento
concursal comum para preenchimento de 1 (um) posto de trabalho para
a categoria de assistente graduado sénior da área hospitalar da Medicina Física e de Reabilitação, da carreira especial médica, do mapa de
pessoal deste Centro.
1 — Legislação aplicável
O procedimento concursal comum aberto pelo presente aviso rege-se
pelo disposto no Decreto-Lei n.º 177/2009 de 4 de agosto, na redação que
lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 266-D/2012 de 31 de dezembro e na
Portaria n.º 207/2011 de 24 de maio, alterada pela Portaria n.º 355/2013
de 10 dezembro.
2 — Âmbito do recrutamento
Podem ser admitidos ao presente concurso, médicos titulares de uma
relação jurídica de emprego público previamente estabelecida, de um
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, ao
abrigo da Lei n.º 59/2008 de 11 de setembro.
3 — Prazo de validade
O procedimento de recrutamento aberto pelo presente aviso é válido
para a ocupação do posto de trabalho acima enunciado, terminando com
o seu preenchimento.
4 — Prazo de apresentação de candidaturas
Dez dias úteis, contados a partir da data da publicação do presente
aviso no Diário da República.
5 — Conteúdo funcional/Caracterização do posto de trabalho
Ao posto de trabalho apresentado a concurso corresponde o conteúdo
funcional da categoria de assistente graduado sénior, da carreira médica,
tal como estabelecido no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 177/2009 de
4 de agosto.
6 — Local de Trabalho
Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro-Rovisco Pais,
sito na Quinta da Fonte Quente, 3064-908 Tocha.
7 — Posicionamento Remuneratório
A remuneração mensal é a correspondente à prevista na tabela constante na Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, conjugada com o

