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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.
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 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.
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