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2.ª posição remuneratória da carreira de técnico superior e ao nível
remuneratório 15 da tabela remuneratória única.
6 de novembro de 2015. — A Diretora do Departamento de Gestão
e Administração Geral, Manuela Carvalho.
209100133
Contrato (extrato) n.º 888/2015
Contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado
Nos termos e para os efeitos da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, ao primeiro dia
do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, em Lisboa, entre a
Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., representada pelo
Presidente do Conselho Diretivo, Dr. Rui Santos Ivo e Teresa Maria da
Silva Torres, foi celebrado um contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a partir de 1 de setembro de
2015, ficando a trabalhadora integrada na carreira e categoria de técnico
superior, com a remuneração de 1.201,48€ (mil duzentos e um euros e
quarenta e oito cêntimos), correspondente à 2.ª posição remuneratória
da carreira de técnico superior e ao nível remuneratório 15 da tabela
remuneratória única.
6 de novembro de 2015. — A Diretora do Departamento de Gestão
e Administração Geral, Manuela Carvalho.
209100352
Declaração de retificação n.º 1029/2015
Faz-se público que, em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 5.º da Portaria n.º 217/2011, de 31 de maio, que regulamenta a tramitação do procedimento concursal de habilitação ao grau de consultor,
aberto pelo aviso n.º 9295-A/2012, publicado no Diário da República
n.º 130, de 6 de julho de 2012, por deliberação de 22-10-2015 do Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., foi
autorizada a retificação do Aviso n.º 6471/2015, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 112, de 11 de junho, relativo à nomeação
dos júris da especialidade de Patologia Clínica, nos termos a seguir
propostos:
Onde se lê:
«Júri n.º 1 de Patologia Clínica — ARS Algarve, ARS Alentejo
e ARS LVT
[...]
Vogais efetivos:
1.º Vogal — Dr. João Manuel Martins Tavares Marques — Assistente Graduado Sénior — Centro Hospitalar Lisboa Central, EPE
(substitui o Presidente em caso de falta ou impedimento)»
deve ler-se:
«Júri n.º 1 de Patologia Clínica — ARS Algarve, ARS Alentejo
e ARS LVT
[...]
Vogais efetivos:
1.º Vogal — Dr. João Manuel Martins Tavares Marques — Assistente Graduado — Centro Hospitalar Lisboa Central, EPE (substitui
o Presidente em caso de falta ou impedimento)»
3-11-2015. — A Diretora do Departamento de Gestão e Administração
Geral, Manuela Carvalho.
209100871
Deliberação n.º 2146/2015
O Colégio de Governo dos Subsistemas Públicos de Saúde (CGSPS),
considerando o disposto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 154/2015,
de 7 de agosto, e atendendo à indicação efetuada por cada um dos seus
membros, deliberou o seguinte:
1 — O Gabinete de Apoio Técnico (GAT) tem a seguinte composição:
a) Dra. Sofia Mariz, representante do Ministério da Saúde
b) Dr. António Coelho, representante da ADSE;
c) Tenente Coronel Rui Tavares Salvado, representante da ADM;
d) Tenente Bruno Martins Rosa, representante da SAD/GNR;
e) Dra. Marina Orrico Tavares, representante da SAD/PSP.

2 — A presente deliberação é comunicada às Tutelas dos membros
do CGSPS e publicada no Diário da República.
3 — É revogada a deliberação n.º 01/CGSPS/2015, de 2 de outubro.
4 de novembro de 2015. — O Presidente do Colégio de Governo dos
Subsistemas Públicos de Saúde, Rui Santos Ivo.
209100199
Deliberação n.º 2147/2015
O Colégio de Governo dos Subsistemas Públicos de Saúde (CGSPS),
considerando o disposto no n.º 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 154/2015,
de 7 de agosto, e atendendo à composição do Gabinete de Apoio Técnico
(GAT) nos termos da Deliberação n.º 03/CGSPS/2015, desta mesma
data, delibera:
1 — Confirmar o Dr. António Costa Coelho, enquanto representante
da ADSE no GAT, para o cargo de secretário do CGSPS.
2 — A presente deliberação é comunicada às Tutelas dos membros
do CGSPS e publicada no Diário da República.
3 — É revogada a deliberação n.º 02/CGSPS/2015, de 2 de outubro.
4 de novembro de 2015. — O Presidente do Colégio de Governo dos
Subsistemas Públicos de Saúde, Rui Santos Ivo.
209100271

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Aviso n.º 13554/2015
Procedimento concursal comum conducente ao recrutamento
de pessoal médico para a categoria de assistente
graduado sénior, da carreira especial médica de saúde pública
Nos termos do n.º 1 do artigo 5.º da Portaria n.º 207/2011, de 24 de
maio, alterada e republicada pela Portaria n.º 229-A/2015, de 3 de agosto,
e ao abrigo do Despacho n.º 10062-A/2015, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 173, de 4 de setembro de 2015, alterado pela
Declaração de retificação n.º 964-B/2015, de 30 de outubro de 2015,
faz-se público que, por despacho de 4 novembro de 2015 do Vogal do
Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Oliveira, da Administração Regional
de Saúde do Norte, IP, se encontra aberto, pelo prazo de 15 dias úteis,
a contar a partir do dia seguinte ao da publicação do presente aviso no
Diário da República, procedimento concursal comum destinado ao
preenchimento de um posto de trabalho do mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., a afetar ao Agrupamento de
Centros de Saúde do Cavado I — Braga, na modalidade de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para a categoria
de assistente graduado sénior, da área de saúde pública, da carreira
especial médica.
1 — Requisitos de admissão
a) Podem candidatar-se ao procedimento concursal aberto pelo presente aviso médicos detentores do grau de especialista de saúde pública,
e que se encontrem vinculados por tempo indeterminado;
b) Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se
encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se
encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no
mapa de pessoal do órgão ou serviço idênticos aos postos de trabalho
para cuja ocupação se publicita o procedimento;
c) Os previstos no artigo 17.º da Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas;
d) Ser detentor da Licenciatura em Medicina e especialista da área
de saúde pública;
e) Ter o grau de consultor e três anos de exercício efetivo com a
categoria de assistente graduado.
2 — Prazo de apresentação de candidaturas: quinze dias úteis, contados a partir do dia seguinte ao da publicação do presente aviso no
Diário da República.
3 — Métodos de seleção
3.1 — Os métodos de seleção têm por base o resultado da avaliação e
discussão curricular e a prova prática, nos termos dos artigos 19.º, 20.º
e 21.º, conjugados com o artigo 22.º da Portaria n.º 207/2011, de 24 de
maio, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 229-A/2015, de
3 de agosto.
3.2 — A Lista Unitária de Ordenação Final (LUOF) será obtida numa
escala de 0 a 20 valores, em resultado da média aritmética ponderada,
mediante a aplicação da seguinte fórmula:
LUOF = (ADC × 70 %) + (PP × 30 %)

