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14.2 — Os pedidos de informação devem ser formulados, preferencial-
mente, através do e-mail dos Internatos Médicos: im@acss.min-saude.pt.

8 de Outubro de 2009. — O Presidente do Conselho Directivo, Ma-
nuel Teixeira.

202435349 

 Aviso n.º 18423/2009
Por despacho de 9 de Outubro de 2009 do Ex.mo Sr. Presidente do 

Conselho Directivo da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P. 
(ACSS, I. P.) foi homologada a seguinte lista unitária de ordenação 
final dos candidatos aprovados no procedimento concursal comum 
para preenchimento de um posto de trabalho do mapa de pessoal da 
ACSS, I. P. na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, publicitado através do Aviso n.º 10497/2009 
no Diário da República, 2.ª série — n.º 108 — de 4 de Junho (referência 
A5 — carreira e categoria de assistente técnico para o Núcleo de Pessoal 
da Secretaria do Conselho):

1.ª classificada: Maria de Fátima da Silva de Almeida Martins Fer-
reira — 19,28 valores (dezanove valores e vinte e oito centésimas);

2.ª classificada: Anabela dos Santos Silva — 19,10 valores (dezanove 
valores e dez centésimas);

3.ª classificada: Maria Fernanda Teixeira da Costa Peleias Carva-
lho — 15,78 valores (quinze valores e setenta e oito centésimas);

4.ª classificada: Anabela Zeferino Fretes Lopes — 14,88 valores (ca-
torze valores e oitenta e oito centésimas).

Candidatos excluídos:
Ana Maria Girão Ferreira (a).
(a) Excluída após a realização do método de selecção Entrevista de 

Avaliação de Competências por ter obtido a classificação de Reduzido, 
correspondente a 8 valores.

12 de Outubro de 2009. — A Directora da Secretaria do Conselho, 
Isabel Adrião.

202434969 

 Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P.

Despacho (extracto) n.º 23054/2009
Por despacho do Vogal do Conselho Directivo, da Administração 

Regional de Saúde do Alentejo, I. P., de 06 de Janeiro de 2009:
Maria Elisa Caeiro Pereira Beja Silva e Margarida Maria Lopes Ca-

ramujo Praxedes da Silva, nomeadas definitivamente, após aprovação 
em concurso, na categoria de assistente administrativo especialista, da 
carreira de assistente administrativo, do quadro de pessoal do Centro 
de Saúde de Mora, com efeitos reportados a 31 de Dezembro de 2008.

24 de Setembro de 2009. — A Vogal do Conselho Directivo, Maria 
da Conceição Lopes Batista Margalha.

202424527 

 Despacho (extracto) n.º 23055/2009
Por despacho do Vogal do Conselho Directivo, da Administração 

Regional de Saúde do Alentejo, I. P., de 06 de Janeiro de 2009:
Noé Mariano Pataca Velhinho, Sérgio Paulo Ficalho Alpalhão, Ana 

Francisca Valente Cochicho, António Barroso Paixão e Maria Joaquina 
Cabaço Barriga Silva, nomeados definitivamente, após aprovação em 
concurso, na categoria de assistente administrativo especialista, da 
carreira de assistente administrativo, do quadro de pessoal do Centro 
de Saúde de Borba, com efeitos reportados a 31 de Dezembro de 2008.

24 de Setembro de 2009. — A Vogal do Conselho Directivo, Maria 
da Conceição Lopes Batista Margalha.

202424413 

 Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P.

Aviso (extracto) n.º 18424/2009
Por despacho de sua Ex.ª a Sr.ª Ministra da Saúde, datado de 11 de 

Agosto de 2009:
Ao abrigo do disposto nos n.os 1 a 3 do artigo 4.º do Decreto -Lei 

n.º 428/2009, foi designado, em comissão de serviço, Delegado de 
Saúde Regional do Algarve, o Dr. Francisco José Mateus Mendonça 

Assistente Graduado da Carreira Médica de Saúde Pública, sob pro-
posta do Conselho Directivo da ARS Algarve, IP, e parecer favorável 
do Director Geral da Saúde.

(Isento de Fiscalização Prévia no T.C.)
25 de Setembro de 2009. — O Vogal do Conselho Directivo, Joaquim 

Grave Ramalho.
202421951 

 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Aviso n.º 18425/2009

Abertura de concurso interno geral de ingresso para o provimento de 
três postos de trabalho da categoria de assistente de saúde — ramo 
de psicologia clínica, da carreira de pessoal técnico superior de 
saúde do mapa de pessoal do Centro Hospitalar Psiquiátrico de 
Lisboa.
1 — Nos termos do disposto no Decreto -Lei n.º 414/91, de 22 de 

Outubro, Decreto -Lei n.º 501/99, de 19 de Novembro, Decreto -Lei 
n.º 241/94, de 22 de Setembro e Decreto -Lei n.º 213/2000, de 2 de 
Setembro, torna -se público que, por deliberação do Conselho de Admi-
nistração do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa de 01/10/2009, se 
encontra aberto, pelo prazo de 15 dias úteis a contar da data da publicação 
do presente aviso no Diário da República, concurso interno geral de 
ingresso para preenchimento de três postos de trabalho na categoria de 
assistente de saúde — ramo de psicologia clínica, da carreira de pessoal 
técnico superior de saúde do mapa de pessoal do Centro Hospitalar 
Psiquiátrico de Lisboa.

2 — Prazo de validade — o concurso destina -se ao preenchimento 
dos postos de trabalho a ocupar (três postos), caducando com o seu 
preenchimento.

3 — Conteúdo funcional — o constante do n.º 1 do artigo 2.º do 
Decreto -Lei n.º 241/94, de 22 de Setembro.

4 — Local de trabalho — Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, 
compreendendo todas as estruturas nele integradas, com sede na Avenida 
do Brasil, 53 — 1749 -002 Lisboa.

5 — O vencimento é o correspondente ao escalão e índice fixados de 
acordo com mapa anexo ao Decreto -Lei n.º 414/91, de 22 de Outubro, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 501/99, de 19 de 
Novembro, (Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de Dezembro — Tabela 
remuneratória única) e legislação complementar, sendo as condições 
de trabalho e as regalias sociais as genericamente vigentes para os 
trabalhadores da Administração Pública.

6 — Requisitos de admissão ao concurso:
6.1 — Requisitos gerais — os constantes das alíneas a) a f) do n.º 2 

do artigo 23.º do Decreto -Lei n.º 213/2000, de 2 de Setembro:
a) Ter a nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados por 

lei especial ou convenção internacional;
b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações profissionais legalmente exigíveis para o 

desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quando 

obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito 

para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico necessário ao exercício 

da função e ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.

6.2 — Requisitos especiais — estar habilitado com o grau de espe-
cialista, nos termos do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 414/91, de 22 de 
Outubro, na nova redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 501/99, de 19 de 
Novembro, e possuir relação jurídica de emprego publico.

7 — Métodos de selecção — os métodos de selecção a utilizar serão, 
nos termos do n.º 2 do artigo 16.º do Decreto -Lei n.º 213/2000, de 2 
de Setembro:

a) Avaliação curricular (AC);
b) Entrevista profissional de selecção (EPS).

7.1 — Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de selec-
ção a utilizar constam de actas das reuniões do júri do concurso, sendo 
as mesmas facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

8 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento, 
dirigido ao Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospi-
talar Psiquiátrico de Lisboa, podendo ser entregue no Serviço de Gestão 
de Recursos Humanos durante as horas normais de expediente (8.00 
às 17.00 horas), sito na Avenida do Brasil, n.º 53 — 1749 -002, até ao 
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último dia do prazo estabelecido neste aviso ou remetido pelo correio, 
com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fixado.

8.1 — Do requerimento deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa dos candidatos (nome, filiação, naturali-
dade, nacionalidade, data de nascimento, estado civil, número e data do 
bilhete de identidade e serviço que o emitiu, residência, código postal 
e telefone);

b) Categoria profissional e serviço onde o requerente exerce funções;
c) Habilitações literárias;
d) Habilitações profissionais (cursos, especializações, estágios, se-

minários, acções de formação, etc.);
e) Pedido para ser admitido ao concurso com identificação do mesmo, 

mediante referência ao número, à série e à data do Diário da República 
onde se encontra publicado o presente aviso;

f) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam dever 
referir por serem relevantes para a apreciação do seu mérito;

8.2 — O requerimento deverá ser acompanhado dos seguintes docu-
mentos, sob pena de exclusão:

a) Documentos comprovativos dos requisitos gerais e especiais refe-
ridos nos pontos n.º 6.1 e 6.2 do presente aviso;

b) Três exemplares do curriculum vitae, devidamente datados e as-
sinados;

c) Menção dos documentos que acompanham o requerimento.

9 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em caso 
de dúvida sobre a situação que descreve no seu currículo, a apresentação 
de elementos comprovativos das suas declarações.

10 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da lei.

11 — Publicitação e informação: As listas dos candidatos admitidos e 
excluídos e de classificação final serão divulgadas em conformidade com 
o que dispõem os artigos 28.º, 31.º, e 33.º do Decreto -Lei n.º 213/2000, 
de 2 de Setembro, e de acordo com as situações concretas que vierem 
a verificar -se.

12 — Composição e identificação do Júri:

Presidente — Maria Ercília Proença de Almeida Duarte, Assistente 
Principal de Saúde — ramo de Psicologia Clínica — SPCP/CHPL.

Vogais efectivos:
Noélia Eunice dos Santos Canudo, Assistente Principal de Saú-

de — ramo de Psicologia Clínica — UCCPO/CHPL;
Edvigues Maria Espada Varandas Guerreiro, Assistente de Saú-

de — ramo de Psicologia Clínica — Equipa D/CHPL.

Vogais suplentes:

Maria João de Góis Cachopo Matos da Silva, Assistente de Saú-
de — ramo de Psicologia Clínica — SPCP/CHPL

Fani Maria de Sousa Gomes Lopes, Assessora de Saúde — ramo de 
Psicologia Clínica — Equipa D/CHPL

13 — O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedi-
mentos pelo 1.º vogal efectivo.

14 — Menção a que alude o despacho conjunto n.º 373/2000, de 1 de 
Março, inserto no Diário da República, 2.ª série, n.º 77, de 31 de Março 
de 2000: «Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.»

13 de Outubro de 2009. — Pelo Conselho de Administração, a Vogal 
Executiva, Isabel Paixão.

202431866 

 Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P.

Deliberação n.º 2895/2009
O Conselho Directivo do Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P. 

(INEM, I. P.) delibera, ao abrigo do disposto no artigo 35.º, números 1 
e 2, do Código do Procedimento Administrativo, do n.º 3 do artigo 5.º 
da respectiva Lei Orgânica, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 220/2007, de 
29 de Maio, e do n.º 3 do artigo 21.º da Lei n.º 3/2004, de 15 de Janeiro, 

delegar e conferir poderes à Directora do Departamento de Recursos 
Humanos, licenciada Anabela Alcobia Veríssimo de França Gouveia, 
para, em nome deste:

1 — Assinar contratos ou outros instrumentos de vinculação do Ins-
tituto em matéria de mobilidade previamente autorizados pela entidade 
competente.

2 — Mandar proceder à verificação domiciliária das faltas por do-
ença.

3 — Praticar todos os actos relativos à aposentação do pessoal, salvo 
no caso de aposentação compulsiva, e, em geral, todos os actos respei-
tantes ao regime de segurança social, excluindo os referentes a acidentes 
em serviço.

4 — Autorizar a passagem de certidões.
Ficam ratificados todos os actos que hajam sido praticados no âmbito 

dos poderes agora delegados, produzindo a presente deliberação efeitos 
reportados a 1 de Novembro de 2008.

4 de Fevereiro de 2009. — O Conselho Directivo: Abílio António 
Ferreira Gomes, presidente — José Pedro Lopes, vogal — Altino Ar-
melim Sá de Almeida, vogal.

202435276 

 Deliberação n.º 2896/2009
O Conselho Directivo do Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P. 

(INEM, I. P.) delibera, ao abrigo do disposto no artigo 35.º, números 1 
e 2, do Código do Procedimento Administrativo, do n.º 3 do artigo 5.º 
da respectiva Lei Orgânica, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 220/2007, de 
29 de Maio, e do n.º 3 do artigo 21.º da Lei n.º 3/2004, de 15 de Janeiro, 
delegar e conferir poderes à Directora do Departamento Administrativo 
e Financeiro, licenciada Esmeralda da Luz Rocha Silvestre, para, em 
nome deste:

1 — Autorizar despesas com aquisição de bens e serviços até ao valor 
de € 25.000 (vinte e cinco mil euros) e praticar todos os actos que, no 
âmbito do Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, devam ser prati-
cados pela entidade competente para a autorização das despesas.

2 — Autorizar despesas com empreitadas de obras públicas até ao 
valor de € 25.000 (vinte e cinco mil euros) e praticar todos os actos 
que, no âmbito do Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, devam 
ser praticados pelo dono da obra.

3 — Autorizar as ordens de pagamento das despesas já autorizadas 
pela entidade competente, nos termos do artigo 29.º do Decreto -Lei 
n.º 155/92, de 8 de Julho.

4 — Autorizar a passagem de certidões.
Ficam ratificados todos os actos que hajam sido praticados no âmbito 

dos poderes agora delegados, produzindo a presente deliberação efeitos 
reportados a 10 de Dezembro de 2008.

4 de Fevereiro de 2009. — O Conselho Directivo: Abílio António 
Ferreira Gomes, presidente — José Pedro Lopes, vogal — Altino Ar-
melim Sá de Almeida, vogal.

202435284 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Gabinete do Secretário de Estado 
Adjunto e da Educação

Despacho n.º 23056/2009
O conselho fiscal da Fundação Escola Portuguesa de Macau, nos 

termos dos respectivos estatutos aprovados pelo Decreto -Lei n.º 89 -B/98, 
de 9 de Abril, tem o seu mandato fixado em três anos.

Considerando que o anterior conselho fiscal foi designado em 2006, 
importa proceder à designação dos membros daquele órgão para o 
triénio 2009 -2012.

Assim, nos termos do n.º 1 do artigo 14.º dos Estatutos da Fundação 
Escola Portuguesa de Macau, em anexo ao Decreto -Lei n.º 89 -B/98, de 
9 de Abril, o conselho fiscal da Fundação tem a seguinte composição:

a) Licenciado António Alexandre Pereira Borges, revisor oficial de 
contas, que presidirá;

b) Mestre Maria Isabel Lopes Afonso Pereira Leitão, pelo conselho 
de administração da Fundação Escola Portuguesa de Macau;

c) Licenciado Guilherme Vaz, pela Fundação Oriente.
13 de Outubro de 2009. — O Secretário de Estado Adjunto e da 

Educação, Jorge Miguel de Melo Viana Pedreira.
202433453 




