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Dr. Luís Gabriel de Andrade Moniz — Chefe de serviço de Obstetrícia 
e Ginecologia — Maternidade Alfredo da Costa — Lisboa.

15 de Outubro de 2009. — O Presidente do Conselho Directivo, 
Manuel Teixeira.

202538454 

 Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Aviso n.º 20172/2009
1 — Faz-se público que, por despacho de 16/10/2009, da Vogal do 

Conselho Directivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., 
Dra. Isabel Oliveira, encontra-se aberto, pelo prazo de 15 dias úteis a con-
tar da data da publicação deste aviso no Diário da República, concurso 
interno de acesso misto, para preenchimento de dois lugares de técnico 
de Principal de Saúde Ambiental, da carreira de Técnico de Diagnóstico 
e Terapêutica, constantes do mapa de pessoal da Administração Regional 
de Saúde do Norte, I. P., para os locais de trabalho indicados no ponto 
4, do presente aviso, na modalidade de relação jurídica de emprego 
público, titulada por contrato de trabalho em funções públicas, por 
tempo indeterminado.

Conforme previsto na alínea c) do n.º 3 do artigo 34.º e no n.º 3 
do artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 564/99, de 21 de Dezembro, é 
fixada a quota de um lugar a ser preenchida pelo funcionário per-
tencente ao mapa de pessoal do ACES do Tâmega III — Vale do 
Sousa Norte/Centro de Saúde de Lousada, e a outra quota de um 
lugar destinada a funcionários de outros serviços ou Organismos da 
Administração Pública.

Legislação aplicável ao presente concurso:
Decreto-Lei n.º 564/99, de 21 de Dezembro
Portaria n.º 721/2000, de 5 de Dezembro
Decreto-Lei n.º 442/91, 15 de Novembro, com as alterações introdu-

zidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro.
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro;
Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro.

2 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
a Administração Pública Enquanto entidade empregadora, promove 
activamente uma politica 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.

3 — Prazo de validade — o concurso é válido para o preenchimento 
dos lugares postos a concurso e esgota-se com o preenchimento dos 
mesmos.

4 — Local de trabalho — Agrupamento de Centros do Tâmega III — 
Vale do Sousa Norte, designado por Anexo XIII, criado pela Portaria 
n.º 273/2009, de 18 de Março, e publicado no Diário da República, 
1.ª série, n.º 94, de 15 de Maio de 2009, sendo os locais de trabalho os 
abaixo indicados:

Quota destinada ao funcionário pertencente ao serviço:
Refª. A — ACES do Tâmega III  — Vale do Sousa Norte/Centro de 

Saúde de Lousada  — 1 lugar;
Quota destinada a funcionários de outros organismos ou serviços:
Refª. B — ACES do Tâmega III — Vale do Sousa Norte — 1 Lu-

gar.

5 — Conteúdo funcional — as funções a desempenhar são as cons-
tantes dos artigos 6.º E do n.º 3 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 564/99, 
de 21 de Dezembro, referente à categoria e área posta a concurso.

6 — Remuneração e condições de trabalho — a remuneração é a 
correspondente ao escalão e Índice, da categoria de Técnico Principal, 
das tabelas constantes do anexo I do Decreto-Lei n.º 564/99, de 21 de 
Dezembro, sendo as condições de trabalho e as regalias sociais as gene-
ricamente vigentes para os funcionários da Administração Pública.

7 — Requisitos de admissão:
Requisitos gerais: os constantes do n.º 2 do artigo 47.º do Decreto-Lei 

n.º 564/99, de 21 de Dezembro:
Requisitos especiais — ser Técnico de 1.ª Classe de Saúde Am-

biental com pelo menos três anos de exercício de funções na cate-
goria e avaliação de desempeno de Satisfaz, e reunir os requisitos 
estabelecidos no n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 564/99, de 
21 de Dezembro.

8 — Método de selecção — o método de selecção a utilizar será 
o de avaliação curricular, nos termos do artigo 55.º do Decreto-Lei 
n.º 564/99, de 21 de Dezembro, e do artigo 3.º da Portaria n.º 721/2000, 
de 5 de Setembro.

9 — Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricular, 
bem como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula 
classificativa, constam de actas de reuniões do júri de concurso, sendo 
as mesmas facultadas aos candidatos sempre que solicitadas, bem como 
da Portaria n.º 721/2000, de 5 de Setembro.

10 — Formalização das candidaturas — as candidaturas deverão ser 
formalizadas mediante requerimento dirigido ao Exmo. Presidente do 
Conselho Directivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., 
a entregar directamente na Unidade de Administração Geral, sita à Rua 
Nova de S. Crispim, n.º 380-384, 4049 — 002 Porto, ou remetido pelo 
correio com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fixado 
neste aviso, atendendo-se, neste último caso, à data do registo.

Do requerimento deverão constar os seguintes elementos:
a) Identificação completa (nome, naturalidade, número e data do 

bilhete de identidade e serviço de identificação que o emitiu, residência, 
código postal e telefone);

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Pedido para ser admitido a concurso;
d) Identificação do concurso mediante a referência ao número do 

aviso, data e página do Diário da República onde se encontra publicado 
o aviso de abertura, com a indicação da referência a que se candidata;

e) Quaisquer outros elementos que o candidato considere relevantes 
para a apreciação do seu mérito;

f) Declaração, sobre compromisso de honra, que reúne os requisitos 
gerais de provimento constantes do n.º 2 do artigo 47.º do Decreto-Lei 
n.º 564/99, de 21 de Dezembro;

g) Identificação dos documentos que instruem o requerimento, bem 
como a sua sumária caracterização;

O requerimento de candidatura deverá ser obrigatoriamente acompa-
nhado, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias e profissio-
nais;

b) Currículo profissional (três exemplares datados e assinados) sendo 
que todas as declarações constantes do currículo e referentes à formação 
profissional, deverão ser comprovadas com documentos adequados, sob 
pena de não serem considerados;

c) Declaração do serviço a que se encontra vinculado, devidamente 
autenticada, comprovativa da existência e natureza do vínculo, do tempo 
de serviço na categoria, na carreira e função pública, e a classificação 
de serviço dos três anos relevantes para efeito de concurso.

11 — A relação dos candidatos e a lista de classificação final serão 
publicitadas nos termos dos Artigos 52.º e 62.º do Decreto-Lei n.º 564/99, 
de 21 de Dezembro, e afixadas no expositor do átrio dos serviços centrais 
desta Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., sita à Rua de S. 
Crispim, 380-384, Porto.

12 — Requerimento dirigido ao júri do concurso (a efectuar apenas 
pelo(s) candidato(s) que não tenham sido objecto de avaliação no(s) 
ano(s) relevantes para o concurso), solicitando o suprimento da avalia-
ção de desempenho relativamente ao(s) período(s) em falta, através de 
adequada ponderação do currículo profissional, nos termos do artigo 30.º 
do Decreto-Lei n.º 564/99, de 21 de Dezembro.

13 — Assiste ao júri a faculdade de solicitar aos candidatos, em caso 
de dúvida a apresentação de documentos comprovativos de factos por 
eles referidos, e que possam relevar para apreciação do seu mérito.

14 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
15 — Composição do júri — o júri terá a seguinte composição:
Presidente:
Cidália Maria Moreira Sousa, Técnica Especialista de 1.ª Classe de 

Saúde Ambiental, ACES do Tâmega II — Vale do Sousa Norte/Centro 
de Saúde de Paredes.

Vogais efectivos:
Manuela Alice Pereira Soares Pinto, Técnica Especialista de Saúde 

Ambiental, ACES do Grande Porto IX — Espinho /Gaia/Centro de 
Saúde de Arcozelo, que substituirá o Presidente nas suas faltas e im-
pedimentos.

Paulina Maria Rodrigues Pinto Sá Rebelo, Técnica Especialista de 
Saúde Ambiental, ACES do Grande Porto IX — Espinho /Gaia/Centro 
de Saúde dos Carvalhos.

Vogais suplentes:
Luísa Maria Pinto Vaz Ribeiro, Técnica Especialista Saúde Ambiental, 

ACES do Grande Porto V — Póvoa de Varzim/Vila do Conde/Centro 
de Saúde de Vila do Conde.
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Constância Maria Barros Vieira de Sousa, Técnica Especialista de 
Saúde Ambiental, ACES do Grande Porto I — Santo Tirso/Trofa/Centro 
de Saúde da Trofa.

20 de Outubro de 2009. — O Vice-Presidente do Conselho Directivo, 
Fernando Manuel Ferreira Araújo.

202542366 

 Despacho n.º 24616/2009
Por despacho de 04.08.2009 do Vogal do Conselho Directivo, 

Dr. Pimenta Marinho, ratificado o despacho de 25.06.2007 da então 
Coordenadora da ex — Sub-Região de Saúde do Porto, foi autorizada 
a progressão à categoria de Assistente Graduada de Clínica Geral, por 
obtenção do Grau de Consultor à Dr.ª Maria Raquel Fraga Castro, As-
sistente da carreira médica de clínica geral, da Administração Regional 
de saúde do Norte, Centro de Saúde de Barão do Corvo, com efeitos 
a 2005.08.17.

20 de Outubro de 2009. — O Vice-Presidente do Conselho Directivo, 
Fernando Manuel Ferreira Araújo.

202542471 

 Despacho n.º 24617/2009
Por despacho do Vogal do Conselho Directivo da Administração Re-

gional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Pimenta Marinho, de 27 de Outubro 
de 2009, foi autorizada a progressão a Assistente Graduada de Clínica 
Geral, por avaliação curricular, da Dr.ª Maria Luísa Lusano Quadro 
Flores, Assistente da Carreira Médica de Clínica Geral, do Agrupa-
mento de Centros de Saúde do Grande Porto III — Valongo — Centro 
de Saúde de Valongo e Ermesinde — Unidade de Valongo, com efeitos 
a 20 de Abril de 2003.

29 de Outubro de 2009. — A Directora do Departamento de Gestão 
e Administração Geral, Maria Judite Castro Oliveira.

202542544 

 Despacho n.º 24618/2009
Por despacho do Vogal do Conselho Directivo da Administração Re-

gional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Pimenta Marinho, de 27 de Outubro 
de 2009, foi autorizada a progressão a Assistente Graduada de Clínica 
Geral, por avaliação curricular, da Dr.ª Maria Odete Costa Soares Pereira 
Querido, Assistente da Carreira Médica de Clínica Geral, do Agrupa-
mento de Centros de Saúde Tâmega III — Vale do Sousa Norte — Cen-
tro de Saúde de Paços de Ferreira, com efeitos a 2 de Maio de 2005.

29 de Outubro de 2009. — A Directora do Departamento de Gestão 
e Administração Geral, Maria Judite Castro Oliveira.

202542852 

 Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.

Deliberação (extracto) n.º 3057/2009
Por deliberação de 26 de Junho de 2009, do Conselho Directivo da 

Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.:
Ana Luísa Estêvão Basílio, Técnica de Análises Clínicas e Saúde 

Pública, pertencente ao mapa de pessoal do Agrupamento de Centros 
de Saúde Baixo Mondego I — Centro de Diagnóstico Pneumológico 
de Coimbra, autorizada a licença sem remuneração por um período de 
60 dias, ao abrigo dos artigos 234.º e 235.º da Lei n.º 59/2008, de 11/9, 
com efeitos a 03/08/2009.

(Não carece de fiscalização prévia do T.C.)
2 de Novembro de 2009. — O Presidente do Conselho Directivo, 

João Pedro Pimentel.
202539686 

 Despacho (extracto) n.º 24619/2009
Por despacho da Ministra da Saúde de 17 de Setembro de 2009:
Maria do Rosário Dias Madeira de Oliveira, assistente técnica, 

pertencente ao mapa de pessoal dos Hospitais da Universidade de 
Coimbra, E. P. E. —  autorizada a cedência de interesse público para o 
mapa de pessoal do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Mon-
dego II/Centro de Saúde da Figueira da Foz, com efeitos a 1 de Outubro 
de 2009. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

2 de Novembro de 2009. — O Presidente do Conselho Directivo, 
João Pedro Pimentel.

202539831 

 Administração Regional de Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo, I. P.

Despacho (extracto) n.º 24620/2009
Por despacho de 3 de Junho de 2009, da Assessora do Conselho 

Directivo da ARSLVT, IP, as candidatas Cláudia Sofia Fernandes Ra-
minhos, Cláudia Sofia Silva Oliveira, Marília Bráz Marques e Susana 
Curião Alves, em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, ao abrigo do disposto na Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de Fevereiro, transitam, com efeitos à data do despacho, para 
a categoria de técnico principal da carreira de técnico de diagnóstico 
e terapêutica — área de Saúde Ambiental, Centros de Saúde de São 
Sebastião, Santiago do Cacém, Barreiro e Sesimbra, respectivamente, 
precedendo concurso interno de acesso limitado, publicado na Ordem 
de Serviço n.º 11/2008, comunicação n.º 22 de 9.12.2008.

3 de Julho de 2009. — O Presidente do Conselho Directivo, Rui de 
Portugal.

202539272 

 Despacho (extracto) n.º 24621/2009
Por despacho do Vice -Presidente do Conselho Directivo da Adminis-

tração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., de 15/10/2009:
Lícia Vieira Galvão dos Reis Borges Gouveia de Barros, Enfermeira 

Graduada — autorizado o regime de horário acrescido, para exercer 
funções no Aces de Lisboa II -Lisboa Oriental/Centro de Saúde de S. João, 
nos termos do n.º 1 do artigo 55.º do Decreto -Lei n.º 437/91, de 8 de 
Novembro.

28 de Setembro de 2009. — O Presidente do Conselho Directivo, 
Rui Portugal.

202537806 

 Despacho (extracto) n.º 24622/2009
Nos termos do disposto na alínea a), do n.º 1, do artigo 64.º, da Lei 

n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, torna-se público que, por despacho 
do Vice — Presidente do Conselho Directivo da Administração Regio-
nal de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP, datado de 22 de Outubro de 
2009, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna na categoria 
da assistente técnica Carla Maria Dias Henrique André, no Agrupamento 
de Centros de Saúde da Grande Lisboa I — Lisboa Norte, Centro de 
Saúde de Sete Rios, da Administração Regional de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo, IP.

23 de Outubro de 2009. — O Presidente, Rui Gentil de Portugal e 
Vasconcelos Fernandes.

202540187 

 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra

Despacho (extracto) n.º 24623/2009
Por despacho de 17 de Setembro de 2009, proferido por S. Ex.ª a 

Ministra da saúde, foi autorizado à Enfermeira Graduada Maria João 
Simões Santos Viais, do mapa de pessoal do Hospital de Faro, E. P. E., 
o pedido de cedência de interesse público nos termos do artigo 58.º da 
Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, para desempenhar funções no 
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra, com efeitos a 1 de Novem-
bro de 2009.

3 de Novembro de 2009. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Fernando Almeida.

202538632 

 Hospital Amato Lusitano — Castelo Branco

Aviso (extracto) n.º 20173/2009

Concurso n.º 09/2009 — Concurso institucional interno
geral para provimento de dois lugares

de Assistente/Assistente Graduado (Pneumologia)

1 — Nos termos dos artºs 15.º, 23.º e 30.º do Decreto -Lei n.º 73/90, de 
6 de Março, com as alterações introduzidas pelo Decreto Lei n.º 412/99, 
de 15 de Outubro e do Regulamento dos Concursos de Provimento na 




