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rizada a consolidação definitiva da mobilidade interna da Assistente Téc-
nica, Zélia Jesus Joaquina Amado, de acordo com o artigo 64.º da LVCR, 
pertencendo ao mapa de pessoal da ARSLVT, I. P., do Agrupamento de 
Centros de Saúde da Grande Lisboa IX — Algueirão/Rio de Mouro, 
para o Agrupamento de Centros de Saúde Grande Lisboa IV — Oeiras, 
nos termos do artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro.

2010 -07 -26. — O Presidente do Conselho Directivo da Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Rui Gentil de Portugal 
Vasconcelos Fernandes.

203606966 

 Despacho (extracto) n.º 13491/2010
Por despacho de 14 -06 -2010, da Vogal do Conselho Directivo da 

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., foi 
autorizada a consolidação definitiva da mobilidade interna do Assistente 
Técnica, Maria Manuel da Silva Pinhão, de acordo com o artigo 64.º da 
LVCR, pertencendo ao mapa de pessoal da ARSLVT, I. P., do Agrupa-
mento de Centros de Saúde da Grande Lisboa X -Cacém -Queluz, para 
o Agrupamento de Centros de Saúde Grande Lisboa XI — Cascais, na 
USF São Domingos, nos termos do artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de Fevereiro.

2010 -07 -26. — O Presidente do Conselho Directivo da Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Rui Gentil de Portugal 
Vasconcelos Fernandes.

203606844 

 Despacho (extracto) n.º 13492/2010
Por despacho de 16 -06 -2010, da Vogal do Conselho Directivo da 

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., foi 
autorizada a consolidação definitiva da mobilidade interna da Assistente 
Técnica, Palmira da Conceição Soares Frederico, de acordo com o ar-
tigo 64.º da LVCR, pertencendo ao mapa de pessoal da ARSLVT, I. P., 
do Agrupamento de Centros de Saúde da Grande Lisboa XI — Cascais, 
para o Agrupamento de Centros de Saúde Grande Lisboa XII — Al-
gueirão/Rio de Mouro, nos termos do artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de Fevereiro.

2010 -07 -26. — O Presidente do Conselho Directivo da Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Rui Gentil de Portugal 
Vasconcelos Fernandes.

203606803 

 Despacho (extracto) n.º 13493/2010
Por despacho de 28 -06 -2010, da Vogal do Conselho Directivo da 

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., foi 
autorizada a consolidação definitiva da mobilidade interna do Assistente 
Técnico, Vítor Manuel Caeiro Dionísio, de acordo com o artigo 64.º da 
LVCR, pertencendo ao mapa de pessoal da ARSLVT,I. P., do Agrupa-
mento de Centros de Saúde da Grande Lisboa XI —Cascais, para o Agru-
pamento de Centros de Saúde Grande Lisboa XII—Vila Franca de Xira, 
nos termos do artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro.

2010 -07 -26. — O Presidente do Conselho Directivo da Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Rui Gentil de Portugal 
Vasconcelos Fernandes.

203607119 

 Despacho (extracto) n.º 13494/2010
Por despacho de 14 -06 -2010, da Vogal do Conselho Directivo da 

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., foi 
autorizada a consolidação definitiva da mobilidade interna da Assistente 
Técnica, Susana Paula Fonseca Gaspar, de acordo com o artigo 64.º da 
LVCR, pertencendo ao mapa de pessoal da ARSLVT,I. P., do Agrupa-
mento de Centros de Saúde da Grande Lisboa VIII — Sintra/Mafra, para 
o Agrupamento de Centros de Saúde Grande Lisboa X—Cacém/Queluz, 
nos termos do artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro.

2010 -07 -26. — O Presidente do Conselho Directivo da Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Rui Gentil de Portugal 
Vasconcelos Fernandes.

203607232 

 Despacho (extracto) n.º 13495/2010
Por despacho de 18 -06 -2010, da Vogal do Conselho Directivo da 

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., foi auto-
rizada a consolidação definitiva da mobilidade interna da Assistente Téc-
nica, Otília Maria Carrilho Curião Machado, de acordo com o artigo 64.º 
da LVCR, pertencendo ao mapa de pessoal da ARSLVT,I. P., do Agru-

pamento de Centros de Saúde da Grande Lisboa III — Lisboa Central, 
para o Agrupamento de Centros de Saúde Grande Lisboa IV — Oeiras, 
nos termos do artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro.

2010 -07 -26. — O Presidente do Conselho Directivo da Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Rui Gentil de Portugal 
Vasconcelos Fernandes.

203607151 

 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra

Aviso n.º 16656/2010

Procedimento concursal comum para ocupação de um posto de traba-
lho, na categoria/carreira de técnico superior, do mapa de pessoal 
do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra, na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
1 — Nos termos do n.º 1 do artigo 50.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 

Fevereiro, atento o disposto no n.º 2 do seu artigo 6.º e artigo 19.º da Por-
taria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, torna -se público que, por deliberação 
do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coim-
bra de 28 de Julho de 2010, se encontra aberto procedimento concursal 
comum para o recrutamento de um posto de trabalho da carreira/categoria 
de Técnico Superior, do mapa de pessoal do Centro Hospitalar Psiquiátrico 
de Coimbra, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado.

2 — Reserva de recrutamento — Para os efeitos do estipulado no n.º 1 
do artigo 4.º da Portaria n.º 83 -A/2009, declara -se não estarem constituí-
das reservas de recrutamento neste Centro Hospitalar, encontrando -se tem-
porariamente dispensada a obrigatoriedade de consulta prévia à ECCRC, 
prevista no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

3 — Legislação aplicável — Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, 
Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de Julho, Lei n.º 59/2008, de 
11 de Setembro, e Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

4 — Para cumprimento do estabelecido no n.º 4 do artigo 6.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, o recrutamento inicia -se de entre 
os trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado previamente estabelecida.

5 — Tendo em conta os princípios de racionalização, eficiência e eco-
nomia processual que deverá presidir à actividade dos serviços públicos, 
no caso de impossibilidade de ocupação do posto de trabalho por aplicação 
do disposto no número anterior, o recrutamento é feito de entre trabalha-
dores sem relação jurídica de emprego público previamente estabelecida, 
conforme disposto no n.º 6 do artigo 6.º do citado diploma e de acordo 
com autorização concedida pelo Despacho do Senhor Secretário de Estado 
da Administração Pública n.º 137/2009/SEAP, de 9 de Dezembro, sobre 
o qual o Senhor Ministro de Estado e das Finanças exarou despacho de 
concordância, com o n.º 102/09/MEF, de 18 de Dezembro de 2009.

6 — Âmbito de recrutamento — O presente procedimento concursal 
destina -se a candidatos com e sem relação jurídica de emprego público 
previamente constituída, sem prejuízo de aplicação no disposto nos n.º 4 
e n.º 5 do presente Aviso.

7 — Local de trabalho — Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra.
8 — Caracterização do posto de trabalho — O posto de trabalho 

caracteriza -se genericamente para o exercício de funções da carreira/
categoria de Técnico Superior, tal como descritas no Anexo da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, para a realização de funções técnicas 
de apoio social e específicas, na área da violência familiar/conjugal no 
Serviço de Violência Familiar, nomeadamente:

a) Ao nível da marcação da 1.ª Consulta — tendo em conta a informa-
ção disponível, colaborar na avaliação prévia das situações de violência 
Familiar/Conjugal (visando a definição da estratégia a adoptar no caso -a-
-caso) e na realização do primeiro contacto com vítimas, e ou agressores, 
e ou famílias, assim como, sempre que se justificar, no contacto com 
outras redes primárias e ou secundárias envolvidas, visando a marcação 
da data e hora da primeira sessão.

b) Na Consulta de Acolhimento — entrevistar vítimas, e ou agressores, 
e ou famílias com problemática da violência familiar/conjugal, com vista 
à elaboração do diagnóstico da situação, incluindo a avaliação do risco, 
a elaboração do genograma e do mapa de rede e colaborar na definição 
do encaminhamento/intervenções específicas a definir.

c) Ao nível das Intervenções Específicas:
Intervenção grupal de suporte com vítimas;
Intervenção social com vítimas, e ou agressores, e ou família;
Colaboração na intervenção individual com agressores;
Colaboração nas intervenções em rede;
Colaborar na intervenção em situações de crise, de casos em acom-

panhamento;
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d) No âmbito da Formação, colaborar na orientação de estágios de 
Técnicos de Serviço Social, assim como de outras formações específicas 
na área da violência familiar/conjugal.

e) No âmbito da Investigação, colaborar no desenvolvimento de 
instrumentos de avaliação das actividades/intervenções realizadas no 
Serviço de Violência Familiar assim como nos projectos a desenvolver 
e ou em desenvolvimento.

9 — Posicionamento remuneratório — De acordo com o preceituado 
no artigo 55.º da Lei n. 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, o posicionamento 
do trabalhador recrutado, numa das posições remuneratórias da categoria, 
é objecto de negociação com a entidade empregadora pública e terá lugar 
imediatamente após o termo do procedimento concursal.

10 — Prazo de validade — O procedimento concursal é válido para 
o preenchimento do posto de trabalho a ocupar.

11 — Requisitos de admissão
11.1 — Ser detentor dos requisitos de admissão definidos no artigo 8.º 

da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, nomeadamente:
a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-

ção, convenção internacional ou lei especial;
b) 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício de funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

11.2 — Estar habilitado com Licenciatura em Serviço Social, não 
sendo admitida a possibilidade de substituição do nível habilitacional 
por formação ou experiência profissional.

11.3 — Os candidatos são dispensados de apresentação dos docu-
mentos comprovativos dos requisitos a que se refere o artigo 8.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, devendo declarar no requerimento 
a situação em que se encontram.

12 — Consideram -se factores preferenciais
12.1 — Conhecimentos e experiência de trabalho na área da violência 

familiar/conjugal, ao longo do ciclo vital, em equipa multidisciplinar, 
numa perspectiva multissectorial em rede.

12.2 — Competências Específicas:
a) A nível do trabalho em equipa, competências na área do acolhimento 

(de vítimas, agressores, famílias, redes primárias/secundárias), do enca-
minhamento e da intervenção (individual, familiar e gripal);

b) Ao nível da rede, enquanto facilitador de rede;
c) Ao nível da formação, no âmbito da violência familiar/conjugal, ao 

longo do ciclo vital, da violência no namoro, da violência na escola e da 
igualdade de género, nomeadamente experiência como formador em equi-
pas multidisciplinares de Saúde Mental, dos Cuidados de Saúde Primários 
e dos Serviço (s) de Urgência; em Escolas, dirigida a técnicos e ou alunos.

d) Ao nível da investigação, desenvolvimento de trabalhos no âmbito 
de pós -graduação, mestrado, doutoramento, nas áreas da família e da 
violência familiar/conjugal, ao longo do ciclo vital.

12.3 — Formação preferencial ao desempenho das funções:
Possuir formação profissional específica e relevante na área da vio-

lência familiar/conjugal

13 — O candidato que junte comprovativos referentes às situações 
mencionadas no número anterior deve fazê -lo até à data limite de apre-
sentação de candidaturas.

14 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, 
se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não 
se encontrando em mobilidade ocupem postos de trabalho previstos no 
mapa de pessoal do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra idêntico 
ao posto de trabalho para cuja ocupação se publicita o presente procedi-
mento, conforme disposto na alínea l) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

15 — Prazo de candidatura — 10 dias úteis a contar da data da publi-
cação do presente aviso no Diário da República, nos termos do artigo 26.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

16 — Forma de apresentação das candidaturas — As candidaturas 
devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do preenchimento 
de formulário próprio, aprovado por Despacho n.º 11321/2009, de 8 de 
Maio, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 8 de Maio, 
disponibilizado na página electrónica do Centro Hospitalar Psiquiá-
trico de Coimbra (www.chpc.min -saude.pt) e entregue, pessoalmente, 
durante o horário normal de funcionamento (das 9 às 13 horas e das 
14 às 17 horas) no Serviço de Gestão de Recursos Humanos deste Centro 
Hospitalar, na Unidade Sobral Cid, ou remetidos por correio registado e 
com aviso de recepção, para Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra, 
sito na Conraria, Apartado 1, Código Postal 3031 -801 Ceira.

17 — No caso de a candidatura ser entregue pessoalmente na morada 
indicada no número anterior, no acto de recepção da mesma é emitido 
recibo comprovativo da data da entrada.

18 — Na apresentação da candidatura através de correio registado 
com aviso de recepção, atende -se à data do respectivo registo.

19 — Não são aceites candidaturas enviadas por correio electrónico.
20 — Os formulários devem, sob pena de exclusão, ser apresen-

tados devidamente datados e assinados e acompanhados da seguinte 
documentação:

a) Fotocópia legível do certificado de habilitações ou outro documento 
idóneo, legalmente reconhecido para o efeito;

b) Fotocópia legível do Bilhete de Identidade ou do Cartão de Cidadão;
c) Fotocópia do Cartão de Contribuinte;
d) Três exemplares do curriculum vitae, actualizado, devidamente 

datado e assinado;
e) Fotocópia simples de documentos comprovativos de habilitações 

profissionais, cursos e acções de formação com indicação das entidades 
promotoras e respectiva duração;

20.1 — Tratando -se de candidato detentor de relação jurídica de 
emprego público previamente estabelecida, deverá apresentar também:

f) Declaração passada e autenticada pelo serviço de origem da qual 
conste o tipo de relação jurídica de emprego público que detém, a anti-
guidade na carreira, categoria e na Administração Pública, e a avaliação 
de desempenho relativa aos últimos três anos, nos termos da alínea d) 
do n.º 2 do artigo 11.º da já citada Portaria;

g) Declaração de conteúdo funcional emitida pelo serviço a que o 
candidato se encontra afecto, devidamente autenticada e actualizada, 
da qual conste a actividade que se encontra a exercer em conformidade 
com o mapa de pessoal.

21 — Assiste ao Júri a faculdade de exigir a qualquer dos candidatos, 
em caso de dúvida sobre a situação que descrevem, a apresentação dos 
documentos comprovativos das suas declarações.

22 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos implicam a sua ex-
clusão, independentemente do procedimento criminal nos termos da lei geral.

23 — Métodos de selecção
23.1 — Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 53.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, conjugado com o n.º 2 do artigo 6.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 de Janeiro, excepcionalmente, dado o 
previsível número de candidatos e a urgência na admissão de trabalhador 
com vista à prossecução das actividades constantes no posto de traba-
lho, é adoptado, unicamente, um dos métodos de selecção obrigatórios 
indicados nas alíneas a) do n.º 1 e 2 do artigo 53.º da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de Fevereiro, ou seja, a Prova de Conhecimentos ou a Avaliação 
Curricular, consoante a situação em que se encontrem os candidatos, 
nos termos descritos no n.º 24 deste aviso.

23.2 — Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 53.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, bem como do n.º 1 do artigo 7.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, será ainda adoptado o método 
de selecção de Entrevista Profissional de Selecção.

24 — Consoante os casos, os métodos de selecção a utilizar serão 
os seguintes:

24.1 — Avaliação curricular (AC) e Entrevista Profissional de Selec-
ção (EPS) para os candidatos com relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado, ou em situação de mobilidade especial, e que 
se encontrem, ou se tenham por último encontrado a cumprir ou a exe-
cutar competências e actividades caracterizadoras do posto de trabalho, 
conforme descrito no ponto 8 do presente aviso:

a) Avaliação curricular — visa analisar a qualificação dos candidatos, 
designadamente, a habilitação académica ou profissional, percurso 
profissional, relevância da experiência adquirida e da função realizada, 
tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho obtida;

b) Entrevista Profissional de Selecção — visa avaliar, de forma objec-
tiva e sistemática, a experiência profissional e aspectos comportamentais 
evidenciados durante a interacção estabelecida entre o entrevistador 
e o entrevistado, nomeadamente relacionados com a capacidade de 
comunicação e de relacionamento interpessoal.

Os candidatos referidos no ponto 24.1. podem optar, mediante de-
claração descrita no requerimento de candidatura, pela utilização do 
método de selecção obrigatório — prova de conhecimentos, constante 
do ponto 24.2. do presente aviso, nos termos do n.º 2 do artigo 53.º da 
Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro.

24.2 — Prova de conhecimentos (PC) e Entrevista Profissional de 
Selecção (EPS) para os restantes candidatos:

a) Prova de conhecimentos — visa avaliar os conhecimentos acadé-
micos e, ou, profissionais e as competências técnicas dos candidatos 
necessários ao exercício de determinada função;
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b) Entrevista Profissional de Selecção — visa avaliar, de forma objec-
tiva e sistemática, a experiência profissional e aspectos comportamentais 
evidenciados durante a interacção estabelecida entre o entrevistador 
e o entrevistado, nomeadamente relacionados com a capacidade de 
comunicação e relacionamento interpessoal.

25 — Prova de conhecimentos — A prova de conhecimentos — com 
possibilidade de consulta de legislação — de duração de 90 minutos, 
consistirá numa prova escrita sobre conhecimentos gerais e específi-
cos relativos à área específica de recrutamento, relacionados com os 
seguintes temas:

25.1.
Aspectos históricos relativos à Violência Familiar/Conjugal;
Definição (ões), tipologia e natureza;
Extensão do problema;
Dinâmicas;
Factores de risco;
Consequências da violência familiar/conjugal, aos vários níveis, ao 

longo do ciclo vital
Conhecimento actual relativamente à “leitura”, compreensão e in-

tervenção, nesta área;
Prevenção.

25.2.
Constituição da Republica Portuguesa;
Código do Procedimento Administrativo;
Princípios gerais da politica de saúde, no âmbito nacional;
Regime Jurídico da gestão hospitalar;
Regulamentação do regime jurídico da gestão hospitalar;
Sistema integrado de gestão e avaliação na administração pública;
Regime de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalha-

dores que exercem funções públicas;
Estatuto disciplinar dos trabalhadores que exercem funções públicas;
Regime de contrato de trabalho em funções públicas.
A prova inclui perguntas de resposta múltipla e é valorada de 0 a 

20 valores.
a) Cada resposta certa é valorada com 0,25 valores
b) Cada resposta errada desconta 0,15 valores
c) Cada pergunta não respondida não é valorada

25.3 — A referida prova será de carácter eliminatório, sendo excluídos 
os candidatos que obtenham classificação inferior a nove e meio (9,5) 
valores.

25.4 — Durante a realização da prova os candidatos não podem 
recorrer a qualquer tipo de documentação ou informação, excepto le-
gislação.

25.5 — A violação do disposto no número anterior implica a imediata 
exclusão dos candidatos.

25.6 — A prova de conhecimentos incidirá sobre a bibliografia e 
legislação publicadas em anexo ao presente aviso (Anexo).

26 — Valoração dos métodos de selecção
26.1 — Os métodos de selecção são valorados:
a) Prova de conhecimentos — é valorada de acordo com a escala de 

0 a 20 valores, considerando -se a valoração até às centésimas;
b) Avaliação curricular — é expressa numa escala de 0 a 20 valores, 

com valoração até às centésimas;
c) Entrevista Profissional de Selecção — é avaliada segundo os níveis 

classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido ou Insuficiente, 
aos quais correspondem, respectivamente, as classificações de 20,16,12, 
8 e 4 valores.

26.2 — Os métodos de selecção indicados terão a seguinte ponde-
ração percentual:

a) Para os candidatos, nas situações descritas no n.º 24.1 do presente 
aviso, nos termos do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 
Fevereiro;

70 % (AC) + 30 % (EPS) = 100 %

b) Para os candidatos nas situações descritas nos números 24.2 e 
24.1 que optem pelo método de selecção obrigatório — Prova de co-
nhecimentos;

70 % (PC) + 30 % (EPS) = 100 %

27 — Cada um dos métodos de selecção é eliminatório, sendo excluído 
do procedimento o candidato que não compareça ou que tenha obtido 
uma valoração inferior a 9,5 valores em qualquer dos métodos, não lhe 
sendo aplicado o método seguinte.

28 — Atenta a urgência do presente procedimento, o mesmo decorre 
através de utilização faseada dos métodos de selecção, nos termos do 
disposto do artigo 8.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

29 — Composição do Júri
Presidente — Manuel Joaquim Pereira Albano, Técnico Superior, Vice-

-Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género.
Vogais efectivos:
1.º Vogal Efectivo — António João Leal Redondo, Assistente Gra-

duado de Psiquiatria do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra, 
Coordenador do Serviço de Violência Familiar, que substitui o Presidente 
nas suas faltas e impedimentos.

2.º Vogal Efectivo — Arminda Maria Nunes Lau, Técnica Superior, 
Coordenadora do Serviço Social do Centro Hospitalar Psiquiátrico de 
Coimbra.

Vogais suplentes:
1.º Vogal Suplente — Maria Emília Batista da Costa Borges Santos, 

técnica superior do Centro Regional de Segurança Social do Centro.
2.º Vogal Suplente — Ana Maria Marques de Carvalho, técnica supe-

rior do Centro Regional de Segurança Social do Centro.

29 — Nos termos da alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, os candidatos têm acesso às actas do 
júri, onde constam os parâmetros de avaliação e respectiva ponderação 
de cada um dos métodos de selecção a utilizar, a grelha classificativa e o 
sistema de valoração final do método, desde que as solicitem.

30 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de selecção 
é efectuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada em local 
visível e público do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra e disponi-
bilizada na sua página electrónica em (www.chpc.min -saude.pt).

31 — Os candidatos aprovados em cada método de selecção são 
convocados para a realização do método seguinte, por uma das seguin-
tes formas:

a) Ofício registado;
b) Notificação pessoal;
c) Aviso publicado na 2.ª série do Diário da República, informando 

da afixação em local visível e público da entidade pública e da disponi-
bilização na sua página electrónica (www.chpc.min -saude.pt)

32 — Os candidatos excluídos serão, como estabelecido no n.º 1 do 
artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, notificados por 
uma das formas previstas no n.º anterior, para a realização da audiência 
dos interessados nos termos do Código do Procedimento Administrativo.

33 — A ordenação final dos candidatos que completem o procedi-
mento é efectuada de acordo com a escala classificativa de 0 a 20 valores, 
em resultado da média aritmética ponderada das classificações quanti-
tativas obtidas em cada método de selecção.

34 — Em caso de igualdade de valoração os critérios de desempate 
a adoptar são os constantes do artigo 35.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de Janeiro.

35 — A lista de ordenação final, após homologação, será publicada na 
2.ª série do Diário da República, afixada em local visível e público do 
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra, e disponibilizada na página 
electrónica (www.chpc.min -saude.pt).

36 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição 
da República Portuguesa, “A Administração Pública, enquanto enti-
dade empregadora, promove activamente uma política de igualdade 
de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na 
progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido 
de evitar toda e qualquer discriminação”.

37 — Nos termos do n.º 1 do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009 de 
22 de Janeiro, o presente Aviso será publicitado na 2.ª série do Diário da 
República, na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) no 1.º dia 
útil subsequente à publicação no Diário da República, na página elec-
trónica do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra, e por extracto, 
no prazo máximo de três dias úteis, contados da forma anteriormente 
referida em jornal nacional.

38 — Prazo de validade — O concurso à válido para o preenchimento 
do posto de trabalho a concurso.

Data 2010 -08 -13. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Fernando Almeida, Dr.
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 Deliberação (extracto) n.º 1476/2010
Por despacho do Conselho de Administração de 05 de Agosto de 

2010, foi autorizada a rescisão do contrato de trabalho ao Assistente 
eventual — Alexandre Morais Cravador com efeitos a partir de 16 de 
Agosto de 2010.

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra, 13 de Agosto de 2010. — O 
Presidente do Conselho de Administração, Fernando José Ramos Lopes 
de Almeida, Dr.

203604779 

 Deliberação (extracto) n.º 1477/2010
Por despacho do Conselho de Administração de 22 de Julho de 2010, foi 

autorizada a rescisão do contrato de trabalho ao Assistente eventual — Má-
rio de Oliveira Simões com efeitos a partir de 01 de Agosto de 2010.

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra, 13 de Agosto de 2010. — O 
Presidente do Conselho de Administração, Fernando José Ramos Lopes 
de Almeida, Dr.

203604738 

 Instituto da Droga e da Toxicodependência, I. P.

Delegação Regional do Algarve
Aviso (extracto) n.º 16657/2010

Lista dos candidatos admitidos e excluídos ao procedimento con-
cursal comum para preenchimento de quatro postos de trabalho 
na carreira/categoria de Enfermeiro, previstos e não ocupados 
no mapa de pessoal da Delegação Regional do Algarve do Ins-
tituto da Droga e da Toxicodependência, I. P., aberto por aviso 
n.º 12255/2010, publicado no Diário da República n.º 118, 2.ª série, 
de 21 de Junho de 2010.
Candidatos admitidos:
Ana Rita Castro Santos
Cláudia Isabel Pereira Constantino Gonçalves




