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b) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico quando
obrigatório;

c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito
para o exercício de funções a que se candidata;

d) Possuir a robustez física e perfil psíquico indispensável ao
exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

São requisitos especiais de admissão:

a) Possuir o grau de assistente de clínica geral, ou equivalente,
nos termos do n.o 3 do artigo 22.o do Decreto-Lei n.o 73/90,
de 6 de Março;

b) Estar inscrito na Ordem dos Médicos.

Requisitos de candidatura — poderão candidatar-se todos os médi-
cos da carreira médica de clínica geral que reúnem os requisitos gerais
e especiais expressos neste aviso.

O método de selecção a utilizar é o da avaliação curricular, conforme
a secção VI, alínea a) do n.o 62, n.o 64 e alínea a) do n.o 66 da
Portaria n.o 47/98, de 30 de Janeiro.

Os requerimentos de admissão ao concurso deverão ser elaborados
em papel adequado e deles constarão, em alíneas separadas e sob
compromisso de honra, os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, data de nascimento, número e data do bilhete de
identidade e serviço que o emitiu, situação militar, residência,
código postal e telefone);

b) Grau, categoria profissional, estabelecimento ou serviço de
saúde a que o requerente eventualmente esteja vinculado;

c) Referência ao aviso de abertura do concurso, identificando
o número e a data do Jornal Oficial ou Diário da República
em que vem publicado;

d) Identificação dos documentos que instruam o requerimento,
bem como a sua sumária caracterização;

e) Endereço para onde deve ser remetido qualquer expediente
relativo ao concurso.

Os requerimentos devem ser acompanhados dos seguintes docu-
mentos:

a) Documento comprovativo da posse do grau de assistente de
clínica geral, ou equivalente;

b) Cinco exemplares do curriculum vitae;
c) Documento comprovativo de inscrição na Ordem dos Médi-

cos;
d) Documento comprovativo do cumprimento do serviço militar

obrigatório;
e) Certificado de robustez física;
f) Certificado do registo criminal;
g) Documento comprovativo da natureza do vínculo, antiguidade

na carreira e na categoria actual, com indicação de assidui-
dade, para os concorrentes que sejam funcionários ou agentes.

Os documentos referidos, com excepção do currículo e dos men-
cionados nas alíneas a) e g), podem, no todo ou em parte, ser sub-
stituídos por certidão comprovativa da sua entrega pelo candidato
que seja funcionário ou agente, em estabelecimento ou serviço de
saúde ao qual esteja vinculado.

No caso de o concorrente ainda não ser funcionário nem agente,
os documentos referidos nas alíneas d), e) e f) poderão ser substituídos,
nesta primeira fase, por declaração no requerimento e em alíneas
separadas, sob compromisso de honra, da situação precisa em que
se encontra relativamente a cada um desses requisitos.

As falsas declarações apresentadas pelos candidatos são puníveis
nos termos da lei penal e constituem infracção disciplinar se o can-
didato for funcionário ou agente.

As candidaturas deverão ser entregues directamente ou remetidas
pelo correio, com aviso de recepção, para o presidente do júri do
concurso, Centro de Saúde do Nordeste, Rua da Estrada Regional,
7-F, Vila do Nordeste, 9630-161 Nordeste, São Miguel, Açores, tele-
fone: 296488318.

O júri terá a seguinte constituição:

Presidente — Dr. Jorge Manuel Oliveira Morgado, chefe de ser-
viço de clínica geral.

Vogais efectivos:

Dr. Alberto dos Santos Neves, chefe de serviço da carreira
médica de clínica geral, que substituirá o presidente nas
suas faltas e impedimentos.

Dr.a Gabriela Maria Borges Amaral, assistente de clínica
geral.

Vogais suplentes:

Dr. Adelino Dinis da Costa Dias, chefe de serviço de clínica
geral.

Dr. João Fontes Sousa, chefe de serviço de clínica geral.

28 de Setembro de 2004. — O Presidente do Júri, Jorge Manuel
Oliveira Morgado.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Secretaria-Geral

Despacho n.o 21 242/2004 (2.a série). — Por despacho do Vice-
-Presidente do Tribunal Constitucional de 24 de Setembro de 2004
e por despacho da directora-geral do Turismo de 8 de Setembro de
2004:

Ramiro Amaral Duarte, assistente administrativo principal do quadro
da Direcção-Geral do Turismo — transferido para o quadro de pes-
soal do Núcleo de Apoio Documental e Informação Jurídica do
Tribunal Constitucional para a mesma categoria e carreira, nos
termos do disposto no artigo 25.o, n.o 1, do Decreto-Lei n.o 427/89,
de 7 de Dezembro, aplicável ao Tribunal Constitucional ex vi do
artigo 23.o do Decreto-Lei n.o 545/99, de 14 de Dezembro, com
efeitos a partir de 1 de Outubro de 2004. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

27 de Setembro de 2004. — A Secretária-Geral, Maria de Fátima
Ribeiro Mendes.

MINISTÉRIO PÚBLICO

Procuradoria-Geral da República

Conselho Superior do Ministério Público

Despacho (extracto) n.o 21 243/2004 (2.a série):

Abel José Tavares Mendonça, procurador-geral-adjunto, a exercer
funções no Tribunal Central Administrativo Sul — desligado do ser-
viço, para efeitos de aposentação/jubilação.

1 de Outubro de 2004. — O Secretário da Procuradoria-Geral da
República, Carlos José de Sousa Mendes.

ALTA AUTORIDADE PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL

Deliberação n.o 1236/2004. — Deliberação relativa ao pedido de
autorização para o exercício de actividade de televisão por cabo e satélite
para um serviço de programas temático de cobertura nacional e de acesso
não condicionado denominado por Sic Comédia. — 1 — A
SIC — Sociedade Independente de Comunicação, S. A., fez entrega,
em 3 de Agosto de 2004, no Instituto da Comunicação Social (ICS),
de um pedido de autorização para o exercício da actividade de televisão
por cabo e satélite, através de um serviço de programas temático
de cobertura nacional e acesso não condicionado, denominado por
Sic Comédia.

2 — Realizada pelo ICS a fase inicial de instrução do correspon-
dente processo, em 9 de Setembro de 2004, foi o mesmo recebido
na Alta Autoridade para a Comunicação Social (AACS), órgão com-
petente para decisão sobre o requerido, por força do artigo 16.o da
Lei n.o 32/2003, de 22 de Agosto.

3 — A análise dos elementos apresentados ditou a necessidade de
diligências instrutórias complementares no que se refere à verificação
da viabilidade económico-financeira do projecto, aos meios humanos
afectos ao mesmo, à designação do responsável pelas emissões e infor-
mação do novo canal, à conformidade do estatuto editorial com as
exigências legalmente estabelecidas e à grelha de programação pre-
vista, através de pedidos formulados por ofício datado de 16 de Setem-
bro, dirigido à requerente.

4 — Considerando os elementos remetidos em resposta pela reque-
rente, julga-se que a AACS está em condições de deliberar sobre
o pedido em causa, atento, designadamente, o disposto no artigo 16.o
e no artigo 18.o da Lei n.o 32/2003, de 22 de Agosto.
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Nos termos do artigo 16.o, «compete à entidade reguladora atribuir
as licenças e as autorizações para o exercício da actividade de tele-
visão». Por seu lado, o artigo 18.o sustenta que «a atribuição de licenças
ou autorizações fica condicionada à verificação da qualidade técnica
e da viabilidade económica do projecto».

5 — Encontram-se, com efeito, reunidos todos os elementos de que
o normativo aplicável, ou seja, o Decreto-Lei n.o 237/98, de 5 de
Agosto, em especial no seu artigo 8.o, n.o 3, faz depender a concessão
da solicitada autorização.

6 — Assim, e designadamente:

a) A qualidade técnica acha-se atestada pelo ofício que a ANA-
COM — Autoridade Nacional de Comunicações remeteu, em
25 de Agosto de 2004, ao ICS, ao abrigo da competência
que lhe é atribuída pelo artigo 17.o da Lei n.o 32/2003, de
22 de Agosto; aí se emite expresso «parecer favorável no
que respeita às condições técnicas da candidatura apre-
sentada»;

b) A viabilidade económica acha-se assegurada muito para além
dos limites mínimos impostos pelo n.o 2 do artigo 7.o, con-
jugado com o n.o 1 do artigo 12.o, do Decreto-Lei n.o 237/98,
uma vez que, de acordo com o estudo económico e financeiro
apresentado, o investimento global referente à actividade que
o operador se propõe desenvolver será financiado por capitais
próprios em montante superior a 25 %.

7 — Mostram-se igualmente juntos ao processo os elementos neces-
sários à sua instrução, de que se destacam:

a) A memória descritiva do projecto, que alude a um acordo
celebrado entre a SIC — Sociedade Independente de Comu-
nicação, S. A., e a CATVP — TV Cabo Portugal, S. A. —
acordo esse confirmado por declaração desta última, abaixo
mencionada no n.o 8 —, para o fornecimento de um canal
temático denominado por Sic Comédia, a emitir em sistema
de redifusão diferenciado;

A Sic Comédia será um canal temático de conteúdos maio-
ritariamente de humor e de comédia transmitindo filmes,
séries e outros conteúdos essencialmente em língua estran-
geira, legendados em português, mas também portuguesa;

b) O estudo económico e financeiro das condições de exploração
do canal, objecto de parecer junto do serviço de apoio técnico
da AACS;

c) O projecto técnico descritivo das instalações, equipamentos
e sistemas a utilizar, merecedor de parecer favorável da enti-
dade competente, conforme referido anteriormente;

d) A descrição dos meios humanos afectos ao projecto (oito
postos de trabalho) e a qualificação prevista para o respon-
sável pelo cargo de direcção, ilustrada pelo respectivo cur-
rículo;

e) A indicação detalhada da actividade a desenvolver, acom-
panhada do estatuto editorial, do qual constam, designada-
mente, o compromisso de respeitar os direitos dos telespec-
tadores nos termos do n.o 1 do artigo 32.o da Lei n.o 32/2003,
de 22 de Agosto, bem como a defesa da língua portuguesa,
preservando a identidade cultural do País, conforme o dis-
posto no artigo 40.o da mesma lei;

f) A indicação do horário de emissão (vinte e quatro horas por
dia) e das linhas gerais da programação, acompanhadas da
grelha tipo de uma semana de programação e da menção
da designação adoptada para o canal;

g) O pacto social da SIC — Sociedade Independente de Comu-
nicação, S. A., e documentos registrais complementares;

h) Os documentos de prestação de contas comprovativos de que
a requerente dispõe de contabilidade organizada de acordo
com o POC;

i) As declarações comprovativas da ausência de dívidas ao
Estado e à segurança social.

8 — A requerente junta, ainda, o título de acesso à rede a que
se refere o n.o 1 do artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 237/98, consubs-
tanciado em declaração da CATVP — TV Cabo Portugal, S. A., que
garante, nos termos de contrato a celebrar com a Sic — Sociedade
Independente de Comunicação, S. A., a inclusão do canal temático
Sic Comédia nos serviços das redes de cabo das empresas operadoras
de que é accionista única ou maioritária, bem como no serviço satélite
DHT, assegurando assim a respectiva cobertura nacional.

9 — Integra igualmente o processo a prova da prestação da caução
no valor E 500 000, por meio de garantia bancária do BPI, dando,
assim, satisfação ao disposto no n.o 4 do artigo 8.o, conjugado com
o n.o 1 do artigo 13.o do decreto-lei antes citado.

10 — Consta também do processo cópia do anúncio de divulgação
da candidatura, a publicar, segundo o ICS, no Diário de Notícias,
em cumprimento do disposto no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 237/98.

11 — Mostram-se, ainda, respeitadas, no presente processo, as
determinações constantes do n.o 1 do artigo 5.o da Lei n.o 32/2003,
de 22 de Agosto, a saber:

«O pacto social da SIC — Sociedade Independente de Comuni-
cação, S. A., estabelece no seu artigo 3.o, n.o 2, a natureza nominativa
das acções representativas do seu capital social.»

12 — O pedido de classificação da Sic Comédia como canal temático
também encontra suporte no n.o 3 do artigo 9.o da Lei da Televisão,
que estabelece serem temáticos os serviços de programas televisivos
que «apresentem um modelo de programação predominantemente
centrado num determinado conteúdo, em matérias específicas ou diri-
gidas a um público determinado».

13 — O número de horas de emissão previsto (vinte e quatro horas
diárias) excede largamente o mínimo legal para canais de cobertura
nacional (artigo 35.o da Lei n.o 32/2003, de 22 de Agosto).

14 — Tudo visto, verifica-se que a candidatura apresentada pela
requerente se mostra em condições de ser imediatamente decidida
pela AACS, dentro do prazo legal estabelecido no artigo 13.o, n.o 2,
do Decreto-Lei n.o 237/98.

Alerta-se, no entanto, a Sic Comédia para o disposto nos artigos 41.o
e 42.o da Lei n.o 32/2003, de 22 de Agosto, referentes à percentagem
maioritária de obras de origem europeia e provenientes de produtores
independentes dos organismos de televisão a incluir na sua pro-
gramação.

15 — Em conclusão:

Tendo apreciado a candidatura apresentada pela SIC — Socie-
dade Independente de Comunicação, S. A, para exploração
de um serviço de programas televisivo por cabo e satélite com
a designação de Sic Comédia;

Verificando estarem positivamente informados os estudos de via-
bilidade técnica e económica do projecto, em obediência ao
disposto no artigo 18.o, n.o 1, da Lei n.o 32/2003, de 22 de
Agosto;

Constatando que o processo se acha instruído com os elementos
previstos pelas normas aplicáveis à concessão de autorizações
aos operadores televisivos, designadamente os enunciados no
artigo 8.o, n.os 3 e 4 do Decreto-Lei n.o 237/98, de 5 de Agosto;

Mostrando-se satisfeitas as exigências legais relativas à trans-
parência da propriedade do operador e ao número de horas
de programação prevista;

Ponderadas as características do projecto apresentado, à luz da
sua memória descritiva e do estatuto editorial que o acom-
panha:

A Alta Autoridade para a Comunicação Social delibera:
1 — Conceder, ao abrigo da competência que lhe é conferida pelo

artigo 16.o da Lei n.o 32/2003, de 22 de Agosto, autorização de acesso
à actividade televisiva à SIC — Sociedade Independente de Comu-
nicação, S. A., para exploração de um serviço de programas deno-
minado Sic Comédia, nos termos, condições e com as características
constantes do projecto apresentado.

2 — Classificar, nos termos do disposto nos artigos 8.o e 9.o do
citado diploma, o referido serviço de programas como temático, de
cobertura nacional e acesso não condicionado.

Esta deliberação foi aprovada por maioria com votos a favor de
José Garibaldi (relator), Armando Torres Paulo, João Amaral,
Manuela Matos, José Manuel Mendes, e abstenção de Jorge Pegado
Liz e de Carlos Veiga Pereira.

29 de Setembro de 2004. — O Presidente, Armando Torres Paulo.

Deliberação n.o 1237/2004. — Deliberação relativa ao pedido de
autorização para o exercício de actividade de televisão por cabo e satélite
para um canal temático de cobertura internacional e acesso condicionado
denominado Sport TV Internacional. — 1 — A Sport — TV Portugal,
S. A., entregou no Instituto da Comunicação Social (ICS), em 15
de Junho de 2004, um pedido de autorização para o exercício da
actividade televisiva por cabo e satélite, através de um serviço de
programas temático de cobertura internacional e acesso condicionado,
denominado Sport TV Internacional.

2 — Concluída pelo ICS a fase inicial de instrução do processo,
foi o mesmo remetido em 11 de Agosto de 2004 à Alta Autoridade
para a Comunicação Social (AACS), órgão competente para decisão
sobre o requerido por força do artigo 16.o da Lei n.o 32/2003, de
22 de Agosto.

3 — A análise da documentação recolhida na fase inicial da ins-
trução do processo ditou a necessidade de diligências complementares,
efectuadas por ofícios de 20 de Agosto e 10 de Setembro, o que
protelou a deliberação da AACS.

Tiveram estas diligências por objecto:

a) A designação de directores de informação e programas da
Sport TV Internacional, porquanto o pedido de autorização


