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Determino, ao abrigo do despacho de delegação de competências, a pro-
gressão do inspector superior principal, José Manuel Bravo Pereira, para o 
escalão 2, índice 830, da escala salarial prevista em anexo ao Decreto Regu-
lamentar n.º 36/2002, de 24 de Abril, com efeitos a 18 de Setembro de 2007.

(Isento de fiscalização prévia do T.C.)
IGFSE, 17 de Fevereiro de 2010. — O Vogal do Conselho Directivo, 

Joaquim Rafael Costa Oliveira Moura.
202927343 

 Instituto da Segurança Social, I. P.

Departamento de Recursos Humanos

Aviso (extracto) n.º 3944/2010
Em execução da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e de 

Círculo de Lisboa, processo n.º 427/06.4BELRS, 5.ª Unidade Orgânica 
e nos termos do despacho de 07 -09 -2009, do Vogal do Conselho Direc-
tivo responsável pela área de recursos humanos, foram nomeados, com 
efeitos reportados a 20 -04 -2005, na categoria de Técnico Superior da 
carreira de Técnico Superior, área de Serviço Social, do regime geral 
da Administração Publica instituído pelo Decreto -Lei n.º 404 -A/98, de 
18 de Dezembro:

Ana Cristina Espinho Silva Dias
Ana Maria Reis Lopes Marques
Célia Maria Marreiros Carvalho Rodrigues
Célia Maria Sousa Mira Silva Antunes
Irene Maria Gabriel Almeida Capinha
Maria Fatima Santos Tavares
Maria João Silva Calado
Maria Lurdes Monteiro Fernandes
22 de Janeiro de 2010. — A Directora da Unidade de Gestão Admi-

nistrativa de Recursos Humanos, Lurdes Lourenço.
202929563 

 Aviso (extracto) n.º 3945/2010
Em execução da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Almada, processo n.º 859/05.5BEALM e nos termos do des-
pacho de 07 -09 -2009, do Vogal do Conselho Directivo responsável pela 
área de recursos humanos, Maria Prazeres Cruz Gonçalves foi nomeada, 
com efeitos reportados a 20 -04 -2005, na categoria de Técnico Superior 
da carreira de Técnico Superior de Serviço Social do regime geral da 
Administração Publica instituído pelo Decreto -Lei n.º 404 -A/98, de 18 
de Dezembro:

22 de Janeiro de 2010. — A Directora da Unidade de Gestão Admi-
nistrativa de Recursos Humanos, Lurdes Lourenço.

202929669 

 Aviso (extracto) n.º 3946/2010
Em cumprimento do Acórdão proferido pelo Tribunal Central Ad-

ministrativo Sul, processo n.º 1723/06 — 2.º Juízo — 1.ª Secção e nos 
termos do despacho de 07 -09 -2009, do Vogal do Conselho Directivo 
responsável pela área de recursos humanos, Maria Elisa Conceição 
Dâmaso foi nomeada, com efeitos reportados a 17 -02 -2005, na categoria 
de Assistente Administrativo da carreira de Assistente Administrativo 
do regime geral da Administração Publica instituído pelo Decreto -Lei 
n.º 404 -A/98, de 18 de Dezembro:

22 de Janeiro de 2010. — A Directora da Unidade de Gestão Admi-
nistrativa de Recursos Humanos, Lurdes Lourenço.

202929693 

 Aviso (extracto) n.º 3947/2010
Em cumprimento do Acórdão proferido pelo Tribunal Central Ad-

ministrativo Sul, processo n.º 5060/09 — 2.º Juízo — 1.ª Secção e nos 
termos do despacho de 07 -09 -2009, do Vogal do Conselho Directivo 
responsável pela área de recursos humanos foram nomeados, com efeitos 
reportados a 17 -02 -2005, na categoria de Assistente Administrativo da 
carreira de Assistente Administrativo do regime geral da Administração 
Publica instituído pelo Decreto -Lei n.º 404 -A/98, de 18 de Dezembro:

Adélia Jesus Redondo Barrelas
Amélia Maria Soares Santos Luis
Ana Margarida Oliveira Matos Batista
Ana Paula Ribeiro Leitão
Célia Maria Verniz Oliveira
Dora Cristina Santos Carvalho

Isabel Parente Madeira Melro
Luis Miguel Matos Caldeira
Maria Assunção Venâncio Atanásio Silva Francisco
Maria Carmo Pancada Ribeiro Pereira
Maria Conceição Costa Sousa Anjo Reis
Maria Odília Viseu Pedro
Maria Sameiro Almeida Rodrigues Gorjão
Maria Teresa Figueira Salvado
Rita Maria Damião Boaventura
Sandra Margarida Lopes Simões
22 de Janeiro de 2010. — A Directora da Unidade de Gestão Admi-

nistrativa de Recursos Humanos, Lurdes Lourenço.
202929888 

 Aviso n.º 3948/2010

Procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de 2 
postos de trabalho na carreira e categoria de assistente técnico do 
mapa de pessoal do Centro Distrital de Castelo Branco — Instituto 
da Segurança Social, I. P.

Lista unitária de ordenação final
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de Janeiro, torna  -se pública a lista unitária de ordenação final, do 
procedimento concursal comum para ocupação de dois postos de trabalho, 
previstos e não ocupados, da carreira e categoria de assistente técnico, 
do mapa de pessoal do Centro Distrital de Castelo Branco, visando o 
exercício de funções em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, no Serviço Local do Fundão e no 
Serviço Local da Covilhã, conforme Aviso n.º 14998/2009, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 164, de 25 de Agosto de 2009 — DRH/
AT/29/2009.

Candidatos aprovados:

Lista unitária de ordenação final 

Valor

1.º Cristina Elisabete Arribança da Cruz  . . . . . . . . . . . . . . . 16,20
2.º Anabela Campos Mota  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,38

 A presente lista foi homologada por deliberação do Conselho Directivo 
do Instituto da Segurança Social, IP, de 10 de Fevereiro de 2010, tendo 
sido afixada no edifício do Centro Distrital de Castelo Branco, sito na 
Rua da Carapalha, n.º 2 — A, Castelo Branco, e publicitada na página 
electrónica do Instituto.

17 de Fevereiro de 2010. — A Directora da Unidade de Gestão Ad-
ministrativa de Recursos Humanos, Lurdes Lourenço.

202929944 

 Aviso (extracto) n.º 3949/2010
Por despacho de 10 de Fevereiro de 2010 do Vogal do Conselho 

Directivo e após procedimento concursal comum, foi autorizada a cele-
bração de contrato por tempo indeterminado para o exercício de Funções 
Públicas com Teresa Margarida Dias de Deus, para ocupação de um 
posto de trabalho na categoria e carreira de Técnico Superior, posição 
remuneratória 2, no mapa de pessoal deste Instituto — Departamento 
de Recursos Humanos dos Serviços Centrais, aprovado nos termos do 
n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, com efeitos 
reportados a 20 de Janeiro de 2010.

2010 -02 -18. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de 
Recursos Humanos, Lurdes Lourenço.

202929433 

 MINISTÉRIOS DO TRABALHO 
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL E DA EDUCAÇÃO

Despacho n.º 3447/2010
Os cursos de educação e formação de adultos (EFA) foram criados no 

ano de 2000, sendo enquadrados, inicialmente, pelo despacho conjunto 
n.º 1083/2000, de 20 de Outubro, publicado no Diário da República, 
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2.ª série, n.º 268, de 20 de Novembro de 2000, e, posteriormente, pelo 
despacho conjunto n.º 650/2001, de 29 de Junho, publicado no Diário 
da República, 2.ª série n.º 167, de 20 de Julho de 2001, ambos dos Se-
cretários de Estado da Educação e do Trabalho e Formação.

Estes cursos incidiam apenas nos três níveis de escolaridade do ensino 
básico (B1, B2 e B3) e nos níveis I e II de qualificação profissional, 
prevendo somente uma dupla certificação, escolar e profissional.

Apenas os formandos adultos que terminassem com sucesso todo o 
percurso de formação [antecedido por um processo de reconhecimento, 
validação e certificação de competências (RVCC), nele incluído], tinham 
no final direito ao respectivo certificado.

Aqueles que, por qualquer razão, não obtivessem a sua certificação, po-
deriam ingressar num outro curso EFA, com vista à conclusão do respectivo 
percurso formativo e, consequentemente, à obtenção do seu certificado.

O certificado era emitido pela respectiva entidade formadora, vali-
dado e homologado pela Agência Nacional para a Qualificação, I. P. 
(ANQ, I. P.), ou pelos organismos que a antecederam nas respectivas 
competências.

O processo de certificação envolvia, para além do modelo de certifi-
cado n.º 1701 da Imprensa Nacional -Casa da Moeda, o termo (modelo 
n.º 1702), o registo de avaliação final (modelo n.º 1703) e a carteira 
pessoal de competências -chave (modelo n.º 1705).

Todos estes documentos eram emitidos manualmente, não existindo, 
à data, qualquer sistema de informação nacional de recolha e sistema-
tização de dados.

As alterações de regime que, entretanto, se verificaram, primeiro com 
a entrada em vigor do despacho n.º 26 401/2006, de 29 de Dezembro, 
alterado pela Portaria n.º 817/2007, de 27 de Julho, e, mais recentemente, 
com a entrada em vigor da Portaria n.º 230/2008, de 8 de Julho, vieram, 
no que se refere ao desenvolvimento e organização dos cursos EFA, 
introduzir, entre outras, as seguintes modificações:

A obrigatoriedade, para os níveis de escolaridade B2 e B3, da vali-
dação de competências ao nível da língua estrangeira;

A possibilidade de, para além dos percursos de dupla certificação, 
poderem ser realizados percursos de qualificação apenas escolares, com 
a correspondente certificação;

A apresentação e gestão do processo de candidatura do curso e gestão 
dos percursos dos formandos por via electrónica, através do Sistema Inte-
grado de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa (SIGO).

Subsistem, no entanto, algumas situações a que importa atender, 
nomeadamente a de formandos, que, tendo frequentado e não concluí-
do cursos EFA enquadrados pelos supracitados despachos conjuntos 
n.os 1083/2000, de 20 de Outubro, e 650/2001, de 29 de Junho, não têm, 
por força das referidas alterações de regime, forma de concluir os seus 
cursos e, desse modo, obter a respectiva certificação e, ainda, se assim 
o desejarem, prosseguir a sua formação.

Por outro lado, verificam -se dificuldades na emissão de segundas vias 
dos certificados, que à data do regime inicial eram emitidos manualmente 
com recurso ao citado modelo n.º 1701 e que, actualmente, exigem a 
inserção de dados no SIGO.

Finalmente, a extinção, entretanto ocorrida, de algumas entidades for-
madoras, sem a devida salvaguarda dos processos técnico -pedagógicos 
e, consequentemente, de direitos adquiridos de cidadãos formandos, em 
matéria de certificação dos seus percursos formativos, veio dificultar 
ou impedir a devida emissão de certificados e diplomas, incluindo 
eventuais segundas vias.

Assim e considerando quer a concretização dos princípios de ca-
pitalização, de flexibilização e de modularização das competências 
adquiridas, independentemente das modalidades de educação -formação 
de adultos — estruturante das actuais políticas públicas de qualifica-
ção — quer a salvaguarda de direitos adquiridos dos cidadãos, determina-
-se o seguinte:

I — Certificações atribuídas:
1 — Os adultos que, comprovadamente, tenham frequentado, sem con-

cluir, um curso EFA ao abrigo dos despachos conjuntos n.ºs 1083/2000, 
de 20 de Outubro, e 650/2001, de 29 de Junho, poderão ser certificados 
nos seguintes termos:

1.1 — Atribuição automática da certificação escolar respectiva, no 
caso de terem validado todas as unidades de competência da componente 
escolar, nos termos então previstos, e sem prejuízo do disposto no n.º 1.3;

1.2 — Atribuição da certificação escolar respectiva aos adultos que, 
tendo validado apenas algumas unidades de competência da componente 
escolar, venham a adquirir as competências em falta através da frequência 
de um curso EFA ou de unidades de formação de curta duração (UFCD) 
da respectiva qualificação, de acordo com o constante no Catálogo Na-
cional de Qualificações, nos termos previstos na Portaria n.º 230/2008, 
de 7 de Março, e demais regulamentação aplicável, e sem prejuízo do 
disposto no n.º 1.3;

1.3 — Atribuição de dupla certificação, escolar e profissional, aos 
formandos que, tendo realizado percursos EFA incompletos, venham a 
adquirir as competências em falta, através da frequência de um curso 
EFA ou de unidades de competência/unidades de formação de curta 
duração, nos termos previstos na Portaria n.º 230/2008, de 7 de Março, 
e demais regulamentação aplicável;

1.4 — A atribuição das certificações a que se referem os n.os 1.2 e 1.3 
está dependente da aquisição de competências de língua estrangeira, 
através da frequência das formações modulares adequadas, nos casos 
em que tal seja exigível, nos termos da Portaria n.º 230/2008, de 7 de 
Março, e demais regulamentação aplicável, sempre que não as tenham 
já adquirido entretanto;

1.5 — A atribuição da certificação a que se refere o n.º 1.3 está ainda 
dependente da realização da formação em contexto de trabalho nos casos 
e nos termos em que a mesma é exigida pela Portaria n.º 230/2008, de 
7 de Março, e demais regulamentação aplicável.

2 — A conclusão de percursos de dupla certificação tem ainda em 
conta as seguintes condições específicas:

2.1 — A formação profissionalizante, designada por componente 
tecnológica no actual enquadramento legal, pode ser realizada num 
perfil de qualificação diferente daquele em que o adulto estava inscrito 
no curso de origem;

2.2 — A opção a que se refere o n.º 2.1 só é possível numa das se-
guintes situações:

2.2.1 — O adulto realize toda a formação tecnológica no novo perfil 
de qualificação;

2.2.2 — Havendo unidades de competência comuns a ambos os perfis 
já validadas pelo adulto este realize apenas as UFCD que lhe faltam 
validar para completar o novo perfil de qualificação.

3 — A comprovação das competências validadas no curso de origem, 
para efeitos de atribuição das certificações prevista no n.º 1 do presente 
despacho, faz -se mediante análise da carteira pessoal de competências-
-chave devidamente validada e ou do termo ou cópia autenticada do 
mesmo.

4 — A decisão sobre a formação a realizar para atribuição das cer-
tificações previstas no n.º 1 do presente despacho faz -se com base nos 
respectivos referenciais de competências -chave, no caso da componente 
de formação base, ou no referencial de competências tecnológicas do 
Catálogo Nacional de Qualificações, no caso de se tratar da componente 
de formação tecnológica.

4.1 — Tendo em conta que os referenciais de suporte à realização dos 
cursos EFA à data estavam organizados, para a então formação profissio-
nalizante, por unidades capitalizáveis (UC), torna -se necessário realizar 
primeiramente a sua conversão em UFCD de acordo com o referencial 
actualmente em vigor do Catálogo Nacional de Qualificações.

II — Organização e desenvolvimento da formação:
5 — A organização e desenvolvimento da formação, nos casos em 

que a mesma seja necessária tendo em vista a obtenção das certificações 
referidas nos números anteriores, faz -se nos seguintes termos:

5.1 — Na entidade formadora em que o adulto frequentou anterior-
mente o seu curso, sem prejuízo do disposto no número seguinte;

5.2 — Em qualquer entidade formadora do Sistema Nacional de 
Qualificações que disponha da oferta formativa em causa, nos casos 
em que, por extinção da entidade, por inexistência da oferta formativa 
ou por qualquer outra razão, seja manifestamente impossível proceder 
de acordo com o disposto no número anterior;

5.3 — Os adultos podem ser incluídos num grupo já em funcionamento 
desde que daí não resulte a violação dos limites do número de formandos 
por grupo previstos na Portaria n.º 230/2008, de 7 de Março, e demais 
regulamentação aplicável, ou, em alternativa, seja aplicado o regime de 
excepção previsto no n.º 2 do artigo 19.º da mesma portaria;

5.4 — A inclusão dos adultos a que se refere o presente despacho num 
novo percurso formativo é considerada prioritária em sede de selecção 
dos elementos que irão constituir o grupo de formação;

5.5 — É também considerada prioritária a integração na formação em 
contexto de trabalho dos adultos a que se refere o presente despacho aos 
quais falte apenas a realização desta componente de formação tendo em 
vista a obtenção da certificação a que se refere o n.º 1.3.

III — Emissão de certificados e diplomas:
6 — A emissão dos certificados e diplomas previstos nos n.os 1.1, 1.2 

e 1.3 faz -se de acordo com os seguintes termos:
6.1 — Compete à entidade formadora na qual o adulto concluiu o seu 

curso a emissão do respectivo certificado de conclusão da qualificação;
6.2 — Quando, por força da situação referida no n.º 5.2, resultar que 

o adulto tenha de frequentar UC/UFCD em mais do que uma entidade, 
compete a cada entidade frequentada emitir o respectivo certificado de 
qualificações;

6.3 — Compete ao adulto apresentar os comprovativos da formação 
realizada junto da entidade a que se refere o n.º 6.1.
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7 — A emissão de certificados e diplomas referentes a cursos EFA 
frequentados em entidades que entretanto tenham encerrado, sido extintas 
ou terminado a acreditação no âmbito do Sistema Nacional de Quali-
ficações sem terem assegurado a conclusão do respectivo processo de 
certificação é feita por uma das entidades a que se referem as alíneas a) 
e b) do artigo 34.º da Portaria n.º 230/2008, de 7 de Março, sem prejuízo 
do disposto no número seguinte.

7.1 — A entidade certificadora a que se refere o número anterior 
é designada pela estrutura regional do Ministério da Educação ou do 
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social responsável pela 
homologação e autorização de funcionamento do curso, que informará 
a ANQ, I. P., sobre esta designação.

7.2 — A emissão dos certificados e diplomas a que se refere o n.º 7 
está condicionada à existência de documentação que a sustente.

7.3 — A documentação a que se refere o número anterior pode ser 
apresentada pelo próprio formando ou transferida para a entidade certifi-
cadora pela entidade responsável pela homologação e autorização de fun-
cionamento do curso, pela ANQ, I. P., ou por uma estrutura regional con-
forme definido no n.º 7.1, no caso de a mesma se encontrar à sua guarda.

8 — A emissão de segundas vias de certificados e diplomas já emitidos 
ao abrigo dos despachos conjuntos n.ºs 1083/2000, de 20 de Outubro, 
ou 650/2001, de 29 de Junho, é feita:

8.1 — Pela entidade onde o curso foi concluído, no caso de a mesma 
continuar em funcionamento à data do pedido de segunda via;

8.2 — Por uma das entidades a que se referem as alíneas a) e b) do 
artigo 34.º da Portaria n.º 230/2008, de 7 de Março, no caso de a entidade 
em que o curso foi concluído ter encerrado, sido extinta ou deixado de 
ser acreditada no âmbito do Sistema Nacional de Qualificações;

8.3 — Nos casos a que se refere o n.º 8.2 são aplicáveis os proce-
dimentos a que se referem os n.os 7.1, 7.2 e 7.3 do presente despacho.

9 — A emissão dos certificados e diplomas a que se referem os núme-
ros anteriores do presente despacho é feita através da plataforma SIGO, 
na área de gestão dos cursos de educação e formação de adultos.

10 — Compete às entidades formadoras criar as condições para ope-
racionalização do disposto no n.º 9 do presente despacho, designada-
mente o carregamento dos dados necessários na referida plataforma, 
nos seguintes termos:

10.1 — O carregamento dos dados de identificação do adulto, bem 
como as competências validadas/adquiridas no curso de origem, compete 
à entidade na qual o adulto frequentou esse curso;

10.2 — O carregamento dos dados sobre a formação concluída em 
entidade formadora diferente daquela em que o adulto frequentou o 
curso de origem compete à entidade na qual esta formação for concluída;

10.3 — O carregamento dos dados necessários à emissão dos certi-
ficados e diplomas a que se referem os n.os 7 e 8 compete às entidades 
certificadoras aí referidas;

10.4 — Nos casos a que se refere o número anterior devem, sempre 
que possível, ser carregados os dados relativos a todo o grupo de forma-
ção, independentemente do número de formandos que tenha solicitado 
a emissão dos respectivos certificados ou diplomas.

11 — Os modelos de certificados e diplomas a utilizar são os apro-
vados pela Portaria n.º 230/2008, de 7 de Março, nos quais é introdu-
zida uma nota referindo que os mesmos foram emitidos ao abrigo do 
presente despacho.

IV — Homologação de certificados e diplomas:
12 — O processo de homologação dos certificados e diplomas, quando 

legalmente exigível, é feito nos termos previstos no artigo 34.º da Portaria 
n.º 230/2008, de 7 de Março.

V — Casos especiais:
13 — Nos casos a que se referem os n.os 7 e 8 do presente despacho, e em 

que não exista documentação que sustente a certificação, o adulto é enca-
minhado, por um centro novas oportunidades, para um processo RVCC:

13.1 — De nível B3, caso tenha, alegadamente, realizado um percurso 
B1, B2 ou B1 + B2;

13.2 — De nível secundário, caso tenha, alegadamente, realizado um 
percurso de nível B3 ou B2 + B3;

13.3 — Caso se verifique ser necessário, em função do resultado 
do respectivo processo de RVCC realizado, o adulto é encaminhado 
para formação complementar que lhe permita concluir a respectiva 
certificação;

13.4 — A aplicação destes procedimentos está condicionada à confir-
mação da situação da entidade formadora, pelo Centro Novas Oportu-
nidades, junto do organismo competente pela acreditação de entidades 
formadoras ou junto da ANQ, I. P.

22 de Dezembro de 2009. — A Ministra do Trabalho e da Solidarie-
dade Social, Maria Helena dos Santos André. — A Ministra da Educação, 
Maria Isabel Girão de Melo Veiga Vilar.

202929733 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

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

Despacho (extracto) n.º 3448/2010
Por despacho da Vogal do Conselho Directivo da Administração 

Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., de 05/02/2010:
Transita para a categoria de técnico principal da carreira técnica de 

diagnóstico e terapêutica —área de análises clínicas e saúde publica, 
precedendo concurso interno de acesso limitado, nos termos do ar-
tigo 63.º do Decreto -Lei n.º 564/99, de 21 de Dezembro e do Código 
do Procedimento Administrativo — Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 de 
Novembro, com a redacção que lhe foi conferida pelo Decreto -Lei 
n.º 6/96, de 31 de Janeiro:

Laboratório de Saúde Pública, de Setúbal
Isabel Maria Marques Prata e Silva
Lisboa, 10 de Fevereiro de 2010. — O Presidente do Conselho Di-

rectivo, Dr. Rui de Portugal.
202930712 

 Centro de Medicina de Reabilitação 
da Região Centro — Rovisco Pais

Despacho (extracto) n.º 3449/2010
Por Despacho de 17 de Fevereiro de 2010, do Conselho de Administra-

ção do Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro — Rovisco 
Pais, nos termos dos artigos 59.º a 65.º da Lei n.º 12 A/2008, de 27 de 
Fevereiro, foi Autorizada a Mobilidade Interna Inter -carreiras, da Tra-
balhadora Idalina Maria Cantante Oliveira, Assistente Operacional em 
Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, 
do mapa de pessoal do Centro, para o desempenho das Funções da 
Carreira e Categoria de Assistente Técnico, 1.ª posição remuneratória 
nível remuneratório 5, a partir de 01 de Março de 2010, pelo período 
de 1 ano.

18 de Fevereiro de 2010. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Prof. Doutor Manuel Teixeira Marques Veríssimo.

202932413 

 Despacho (extracto) n.º 3450/2010
Por despacho de 17 de Fevereiro de 2010 do conselho de administração 

do Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro — Rovisco 
Pais, nos termos dos artigos 59.º a 65.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 
Fevereiro, foi autorizada a mobilidade interna intercarreiras do trabalha-
dor Nuno Marco Salvador Amaro, assistente operacional, em contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, do mapa de 
pessoal do Centro, para o desempenho das funções da carreira e categoria 
de assistente técnico, 1.ª posição remuneratória, nível remuneratório 5, 
a partir de 1 de Março de 2010, pelo período de um ano.

18 de Fevereiro de 2010. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Prof. Doutor Manuel Teixeira Marques Veríssimo.
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 Hospital de Reynaldo dos Santos

Aviso (extracto) n.º 3950/2010

Procedimento concursal para provimento de um lugar
de assistente de pediatria médica, da carreira 

especial médica — Área de exercício hospitalar
1 — Nos termos do Decreto -Lei n.º 177/2009, de 4 de Agosto, e do 

Regulamento dos Concursos da Carreira Médica Hospitalar, aprovado 
pela Portaria n.º 43/98, de 26 de Janeiro, faz -se público que por despacho 
da vogal do conselho directivo da Administração Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo, IP, de 2 de Setembro de 2009, sob proposta do con-
selho de administração deste Hospital, encontra -se aberto procedimento 
concursal para o preenchimento de um lugar de assistente de pediatria 
médica, da carreira especial médica — área de exercício hospitalar, 
do mapa de pessoal médico deste Hospital, constante do orçamento 




