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1.2 — Atribuir subsídios a candidatos a asilo/refugiados até ao montante de € 500,00 (quinhentos euros), por verbas do Fundo Fixo.
O presente despacho produz efeitos imediatos e por força dele e do
disposto no artigo 164.º do Código do Procedimento Administrativo
ficam desde já ratificados todos os atos praticados pela mencionada
dirigente no âmbito de aplicação da presente delegação.
9 de maio de 2016. — O Diretor de Segurança Social, José Paulo
Coelho do Órfão.
209597557

SAÚDE
Gabinete do Secretário de Estado da Saúde
Declaração de retificação n.º 531/2016
Ao abrigo do n.º 2 do artigo 9.º do Regulamento de Publicação de
Atos no Diário da República, aprovado pelo Despacho Normativo
n.º 35-A/2008, de 28 de julho, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 145, de 29 de julho, revisto e republicado pelo Despacho Normativo n.º 13/2009, de 19 de março, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 64, de 1 de abril, declara-se que o Despacho
n.º 8098-A/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 142,
de 23 de julho, bem como os modelos constantes do Anexo saíram com
a seguinte inexatidão que se retifica.
Assim:
1 — Onde se lê «2 — Os modelos previstos no número anterior devem
passar a ser utilizados a partir do dia 15 de agosto de 2015.» deve ler-se «2 — Os modelos previstos no número anterior devem passar a ser
utilizados a partir do dia 15 de agosto de 2015, podendo as requisições
já impressas serem utilizadas até ao esgotamento do stock existente.»
2 — Os modelos de requisição de MCDT que constam em anexo ao
mesmo Despacho são retificados e substituídos pelos modelos constantes
do anexo à presente Declaração de Retificação.
19 de maio de 2016. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Martins dos Santos Delgado.
ANEXO

209604019

Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
Declaração de retificação n.º 532/2016
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, publicado no Diário da República n.º 130, de 6
de julho de 2012, por deliberação de 12-05-2016 do Conselho Diretivo
da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., foi autorizada a
retificação do Aviso n.º 5218/2016, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 78, de 21 de abril de 2016, relativa à homologação da lista
de classificação final do júri n.º 3 de Cirurgia Geral — ARS LVT e RA
Açores, nos seguintes termos:
Onde se lê «Dr. João Miguel Carvalho Diogo Carrero Martins — Aprovado» deve ler-se «Dr. João Miguel Carvalho Diogo Carreiro Martins — Aprovado».
18-05-2016. — A Diretora do Departamento de Gestão e Administração Geral, Manuela Carvalho.
209603517

Centro Hospitalar do Oeste
Aviso n.º 6723/2016
Procedimento concursal simplificado de recrutamento de pessoal médico para a categoria de Assistente Hospitalar, com a
especialidade de Pediatria Médica, da carreira especial médica
hospitalar.
Nos termos dos n.os 5 a 7 do artigo 12.º-A do Decreto-Lei n.º 203/2004,
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
09 de maio de 2016, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República,

