27151

Diário da República, 2.ª série — N.º 167 — 31 de agosto de 2016
hospitalar de Cirurgia Vascular, da carreira Médica, a que se reporta o
aviso n.º 5669-A/2016 — Referência A7, publicado no D.R., 2.ª série,
n.º 84, de 2 de maio:
Lista de classificação final
Ordenação

Nome do candidato

Nota final
(valores)

1.º
2.º

Luís Pedro Martins Macedo Alvarenga Loureiro
Dalila Maria Portela Ribeiro Rolim Marques

19,5
19,0

24 de agosto de 2016. — O Presidente do Conselho Diretivo, Dr. António José da Silva Pimenta Marinho.
209828625

Diário da República, 2.ª série, n.º 229, de 23 de novembro, foi celebrado
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com
efeitos a 1 de maio de 2016, com o trabalhador Victor José Tavares dos
Reis Ágoas, para o preenchimento de um posto de trabalho na categoria
de Assistente Graduado Sénior de Oftalmologia, da carreira especial
médica, da área hospitalar, do mapa de pessoal do IOGP, com a remuneração base de 4033,54 € (quatro mil e trinta e três euros e cinquenta
e quatro cêntimos) a que corresponde o nível remuneratório 70 da TRU,
com um regime horário de 40 horas semanais.
24 de agosto de 2016. — A Presidente do Conselho de Administração,
Dr.ª Luísa Coutinho Santos.
209827807

ECONOMIA
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica

Aviso n.º 10822/2016
Procedimento simplificado de seleção conducente ao recrutamento
de pessoal médico para a categoria
de assistente, da área hospitalar da carreira médica
Publicação da lista de classificação final
Cirurgia Cardiotorácica

Aviso n.º 10824/2016
1 — Faz-se público que a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica pretende recrutar, em regime de mobilidade, trabalhadores com
a categoria de técnico superior, nos termos do disposto nos artigos 92.º e
seguintes da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, para exercício das seguintes funções
na Divisão de Informação Púbica:

Por despacho de 23 de agosto de 2016 do Presidente do Conselho
Diretivo desta Instituição, Dr. Pimenta Marinho, torna-se pública a lista
homologada de classificação final relativa ao procedimento simplificado
de recrutamento de pessoal médico, concluído o respetivo internato
médico na 2.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 Cardiotorácica, da carreira Médica, a que
se reporta o aviso n.º 5669-A/2016 — Referência A5, publicado no D.R.,
2.ª série, n.º 84, de 2 de maio:

Análise e enquadramento técnico-jurídico de reclamações no âmbito
do Livro de Reclamações e denúncias.
Análise técnica de pedidos de informação recebidos na ASAE

Lista de classificação final

4 — Local de trabalho: Sede da Autoridade de Segurança Alimentar
e Económica, sita na Rua Rodrigo da Fonseca, n.º 73, 1269-274 Lisboa.
5 — Prazo de entrega da candidatura: 5 (cinco) dias úteis a contar da
data da publicitação do presente aviso no Diário da República.
6 — Formalização da candidatura:

Nome do candidato

Daniela Cátia Fernandes Correia Gouveia. . . . . . . . . .

Nota final
(valores)

18

24 de agosto de 2016. — O Presidente do Conselho Diretivo, Dr. António José da Silva Pimenta Marinho.
209828633

Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.
Despacho (extrato) n.º 10767/2016
Por despacho do Diretor Executivo do Agrupamento de Centros de
Saúde do Pinhal Interior Norte, de 16 de julho de 2016, no uso de competência delegada através do ponto 1.13 da Deliberação n.º 1393/2013,
de 2 de maio, do Conselho Diretivo da ARS Centro, I. P., foi autorizada
a acumulação de funções públicas, como docente, na Escola Superior de
Saúde de Leiria, à Fisioterapeuta Ana Luísa de Lemos Seguro Roque,
a exercer funções na URAP — Centro de Saúde de Ansião, do mapa
de pessoal daquele Agrupamento de Centros de Saúde, ao abrigo do
disposto no n.º 1 do artigo 23.º da Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.
8 de agosto de 2016. — O Presidente do Conselho Diretivo da ARS
Centro, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
209827783

Instituto de Oftalmologia do Dr. Gama Pinto
Aviso n.º 10823/2016
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, na sequência de
procedimento concursal, aberto pelo aviso n.º 13618/2015, publicado no

2 — Requisito geral: Trabalhadores com a categoria de técnicos superiores, detentores de vínculo de emprego público na modalidade de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
3 — Requisitos preferenciais:
a) Experiência na área de tratamento de informação técnica;
b) Conhecimentos de informática na ótica do utilizador.

a) A candidatura deverá ser formalizada através de requerimento
dirigido ao Inspetor -Geral da Autoridade de Segurança Alimentar e
Económica, contendo os seguintes elementos: nome, naturalidade, data
de nascimento, habilitações literárias, modalidade da relação jurídica
de emprego público e serviço/organismo a que pertence, categoria detida, posição e nível remuneratórios, morada, incluindo código postal
e telefone de contacto;
b) A candidatura pode ser entregue, pessoalmente, no serviço de expediente durante o horário normal de funcionamento (10h00 às 12h00 e das
14h30 às 16h30) ou, remetida pelo correio, em carta registada com aviso
de receção, para a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica,
Rua Rodrigo da Fonseca, n.º 73, 1269-274 Lisboa;
c) O requerimento deverá ser, obrigatoriamente, acompanhado de
currículo profissional devidamente atualizado, detalhado e assinado.
7 — Seleção dos candidatos — A seleção será feita com base na
análise do curriculum vitae, complementada com entrevista pessoal.
24 de agosto de 2016. — O Inspetor-Geral, Pedro Portugal Gaspar.
209827101

ECONOMIA E AMBIENTE
Gabinetes do Secretário de Estado da Energia
e da Secretária de Estado do Ordenamento
do Território e da Conservação da Natureza
Despacho n.º 10768/2016
Os graves prejuízos para o ambiente e para a economia nacional
decorrentes do elevado número de incêndios que ao longo dos anos
têm deflagrado em terrenos com povoamentos florestais e o facto de
frequentemente tais ocorrências se encontrarem ligadas à posterior

