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Diário da República, 2.ª série — N.º 43 — 2 de março de 2016
Aviso n.º 2783/2016

Procedimento simplificado de seleção, a nível regional,
conducente ao recrutamento de pessoal médico para a categoria
de assistente, da área hospitalar da carreira médica

médico na 1.ª época de 2015, 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 Neurologia, da carreira Médica, a que se reporta o
aviso n.º 11571-A/2015 — Referência R, publicado no D.R., 2.ª série,
n.º 197, de 8 de outubro:

Publicação da lista de classificação final
dos candidatos — Cirurgia Pediátrica
Por despacho de 10 de fevereiro de 2016 do Dr. Ponciano Oliveira,
Vogal do Conselho Diretivo desta Instituição, torna-se pública a lista homologada de classificação final relativa ao procedimento simplificado de
recrutamento de pessoal médico, concluído o respetivo internato médico
na 1.ª época de 2015, 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 Cirurgia Pediátrica, da carreira Médica, a que se reporta o
aviso n.º 11571-A/2015 — Referência E, publicado no D.R., 2.ª série,
n.º 197, de 8 de outubro:

Lista de classificação final
Ordenação

1.º
2.º
3.º

Nome do candidato

Augusto José do Carmo Ferreira . . . . .
Henrique Miguel Moniz da Costa . . . .
Carlos Jorge da Silva Andrade . . . . . . .

Nota final

19,28 valores
19,22 valores
18,91 valores

23/02/2016. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
209381967

Lista de classificação final
Marina da Silva Amaral — 18,50 valores
22 de fevereiro de 2016. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel Castanheira de Oliveira.
209382022
Aviso n.º 2784/2016
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
Hematologia Clínica
Por despacho de 15 de fevereiro de 2016 do Dr. Ponciano Oliveira,
Vogal do Conselho Diretivo desta Instituição, torna-se pública a lista
homologada de classificação final relativa ao procedimento simplificado
de recrutamento de pessoal médico, concluído o respetivo internato
médico na 1.ª época de 2015, 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 Hematologia Clínica, da carreira Médica, a que se
reporta o aviso n.º 11571-A/2015 — Referência L, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 197, de 8 de outubro:
Lista de classificação final
Ordenação

1.º
2.º
3.º
4.º

Nome do candidato

Nota final

Eliana José do Vale Aguiar . . . . . . . . . . 19,08 valores
Renata Filipa de Oliveira Cabral . . . . . . 18,87 valores a)
Ana Margarida Dantas de Brito Rodrigues 18,87 valores a)
Isabel Filipa Borgalho Henrique Martins 18,70 valores
Raquel Marisa Ferreira Guilherme . . . .
b)

a) Aplicado critério de desempate: nota de acesso ao internato de Hematologia Clínica.
b) Excluído(a), por não ter comparecido à Entrevista Profissional de Seleção.

23/02/2016. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
209381959
Aviso n.º 2785/2016
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 — Neurologia
Por despacho de 10 de fevereiro de 2016 do Dr. Ponciano Oliveira,
Vogal do Conselho Diretivo desta Instituição, torna-se pública a lista
homologada de classificação final relativa ao procedimento simplificado
de recrutamento de pessoal médico, concluído o respetivo internato

Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P.
Aviso n.º 2786/2016
Procedimento concursal comum para recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, para o preenchimento de 5 postos de trabalho
da carreira/categoria assistente técnico, no âmbito do mapa de
pessoal do Agrupamento de Centros de Saúde Alentejo Central.
Nos termos do disposto nos artigos 30.º e 33.º, ambos da Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pelo Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, torna-se público que, por Deliberação do Conselho
Diretivo deste Instituto, em 1 de fevereiro de 2016, se encontra aberto
o procedimento concursal comum, pelo prazo de 10 dias úteis a contar
da data da publicitação do presente aviso no Diário da República, tendo
em vista o preenchimento de 5 postos de trabalho (PT) para a carreira/
categoria de Assistente Técnico, na modalidade de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, do Mapa de Pessoal
do Agrupamento de Centros de Saúde Alentejo Central (ACES AC).
Em cumprimento do estipulado no artigo 4.º da Portaria n.º 48/2014,
de 26 de fevereiro, consultada a Direção-Geral da Qualificação dos
Trabalhadores em Funções Públicas — INA, foi declarada a inexistência
de trabalhadores em situação de requalificação com o perfil pretendido
para os postos de trabalho a preencher.
1 — Caracterização do posto de trabalho e perfil de competências:
a) Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, de grau
médio de complexidade, no âmbito das competências definidas para as
seguintes atividades:
Efetuar o atendimento de utentes e/ou colaboradores presencial ou
telefónico;
Organizar processos de utentes e /ou administrativos;
Colaborar na recolha de dados estatísticos no âmbito dos cuidados
de saúde primários;
Proceder ao registo e consulta nos sistemas informáticos existentes;
Proceder ao carregamento e tratamento de informação em diversas
plataformas informáticas;
Gerir áreas de apoio administrativo específicas da saúde;
Acompanhar e monitorizar a calendarização dos processos/tarefas
em curso;
Organizar e executar o arquivo de documentação;
Proceder ao tratamento e encaminhamento de expediente;
Elaborar ofícios, fax’s e outra documentação específica na área em
que se encontra integrado.
b) Perfil de competências:
Experiência profissional comprovada no âmbito do Serviço Nacional
de Saúde, que tenha permitido adquirir conhecimentos nas matérias
relacionadas com as atividades supra referidas;
Experiência profissional comprovada no contexto dos serviços que
integram a rede de cuidados de saúde primários, que tenha permitido a
integração em equipas multidisciplinares;
Bons conhecimentos na ótica do utilizador ao nível do Microsoft
Office;

