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e) Menção do número de documentos que acompanham o requeri-
mento e respectiva identificação;

f) Endereço para onde deve ser remetido qualquer expediente relativo 
ao concurso, caso não coincida com o da residência.

8.3 — O requerimento deve ser acompanhado, sob pena de exclusão, 
da seguinte documentação:

a) Curriculum Vitae detalhado, devidamente datado e assinado, em 
cinco exemplares;

b) Fotocópia do Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão;
c) Declaração emitida e autenticada pelo Serviço onde o candidato se 

encontre vinculado, onde constem, de forma inequívoca, a natureza do 
vínculo à Administração Pública, a antiguidade na categoria/carreira, 
expressa em anos, meses e dias;

d) Documento comprovativo da posse do Grau de Consultor em 
Saúde Pública.

8.3.1 — Os exemplares do Curriculum Vitae, a que se refere a alínea a) 
do ponto 8.3 podem ser apresentados até 10 (dez) dias úteis após o termo 
do prazo de candidatura, implicando a sua não apresentação dentro 
daquele prazo a não admissão ao procedimento concursal.

8.4 — As falsas declarações eventualmente prestadas pelos candidatos, 
serão punidas nos termos da lei, e constituem infracção disciplinar.

8.5 — O júri pode exigir aos candidatos, por ofício registado com aviso 
de recepção, a apresentação de documentos comprovativos de factos ou 
elementos referidos no seu currículo que possam relevar para a apreciação 
do seu mérito, sob pena de os mesmos não serem considerados.

9 — Composição e identificação do Júri
O Júri do presente procedimento terá a seguinte composição:
Presidente: Vera Maria Caferra Pereira Machado, Chefe de Serviço de 

Saúde Pública, Delegada de Saúde regional Adjunta da ARSLVT, I. P.
1.º Vogal efectivo: José Luís Dias da Silva, Chefe de Serviço de 

Saúde Pública do Agrupamento dos Centros de Saúde da Grande Lis-
boa VII — Amadora;

2.º Vogal efectivo: José Joaquim Monteiro Júnior, Chefe de Serviço 
de Saúde Pública do Agrupamento dos Centros de Saúde da Grande 
Lisboa III — Lisboa Central;

1.º Vogal suplente: Mário Durval Póvoa do Rosário, Chefe de Serviço 
de Saúde Pública do Agrupamento dos Centros de Saúde da Península 
de Setúbal III — Setúbal — Arco -Ribeirinho;

2.º Vogal suplente: Maria de Fátima Figueiredo Dias, Assistente 
Graduada de Saúde Pública do Agrupamento dos Centros de Saúde da 
Península de Setúbal I — Almada.

A Presidente do Júri será substituída nas suas faltas ou impedimentos 
pela 1.ª vogal efectiva.

10 — Métodos de Selecção
10.1 — O método de selecção aplicável é a avaliação curricular, 

nos termos da alínea a) do n.º 62,64 e 66 da Portaria n.º 44/98, de 27 
de Janeiro.

10.2 — Os parâmetros de avaliação do método de selecção e a respec-
tiva ponderação, a grelha classificativa e o sistema de valorização final 
constam das actas de reunião do júri do procedimento, sendo a mesma 
facultada aos candidatos sempre que solicitadas.

11 — A classificação final e a ordenação das candidaturas serão fei-
tas de acordo com o disposto no n.º 67 e seguintes da Portaria acima 
referida.

12 — Publicação das listas
12.1 — As listas, de candidatos e de classificação final, serão afixadas 

nas instalações da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo, sitas na Avenida Estados Unidos da América n.º 75 — 2.º andar;

12.2 — A lista de classificação final, após homologação, será pu-
blicada na 2.ª série do Diário da República, nos termos do n.º 71 da 
Portaria n.º 44/98, de 27 de Janeiro.

13 — Igualdade de oportunidades no acesso ao emprego
Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Admi-

nistração Pública, enquanto entidade empregadora, promove activamente 
uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no 
acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupu-
losamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

14 — Publicitação na Bolsa de Emprego Público
Nos termos do n.º 7, por remissão do n.º 50, ambos da Portaria 

n.º 44/98, de 27 de Janeiro, a abertura do concurso é tornada pública 
mediante aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, e através de 
dois órgãos de comunicação social escrita de expansão nacional, sendo, 
ainda, publicitado na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) e na 
página electrónica deste Instituto.

Lisboa, 27 de Outubro de 2010. — O Presidente do Conselho Di-
rectivo da ARSLVT, I. P., Dr. Rui Gentil de Portugal e Vasconcelos 
Fernandes.

203902412 

 Declaração de rectificação n.º 2292/2010
Por ter saído com inexactidão no Diário da República, 2.ª série, 

n.º 193, de 4 de Outubro de 2010, o despacho (extracto) n.º 15101/2010, 
rectifica -se que onde se lê «Isabel Rodrigues da Silva» deve ler -se «Isabel 
Rodrigues da Cruz».

13 de Outubro de 2010. — O Presidente do Conselho Directivo, Rui 
Portugal.

203895067 

 Listagem (extracto) n.º 196/2010

Concurso publicado em Aviso n.º 15676/2010 de 6 de Agosto, para 
provimento de um lugar da Carreira de Técnico de Diagnóstico 
e Terapeuta, Área de Saúde Ambiental, na Unidade de Saúde 
Pública do Concelho de Vila Franca de Xira do quadro de pes-
soal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo, I. P.
Conforme o supracitado aviso e, de acordo com o Decreto -Lei 

n.º 564/99 de 21 de Dezembro e, o Decreto -Lei n.º 721/2000, de 5 de 
Setembro, somos a enviar o a lista de candidatos admitidos e excluídos 
para publicação:

Candidatos Admitidos
Ana Cristina Penada da Fonte
Ana Teresa Aguiar Oliveira
Cátia Alexandra Ângelo da Costa Rodrigues
João Manuel da Silva Martins

Candidatos Excluídos segundo o n.º 6, alínea f), do aviso n.º 15676/2010
Catarina Isabel Andrade Lavos
Daniela Patrícia dos Santos Lourenço
Marina Isabel Dias Marques
Maria João Santiago Militão Camacho
Susana Cristina Lopes Videira
Vila Franca de Xira, 28 de Outubro de 2010. — A Presidente do Júri, 

Maria da Conceição B. Giraldes. — A 1.ª Vogal Efectiva e Substituta 
do presidente, Maria Luísa Pereira Salvado. — A 2.ª Vogal Efectiva, 
Sandra Catarina Vieira Jorge.

203895675 

 Instituto da Droga e da Toxicodependência, I. P.

Declaração de rectificação n.º 2293/2010
Por ter saído com inexactidão o aviso n.º 16065/2010 no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 207, de 25 de Outubro de 2010, rectifica -se que 
onde se lê «Pelo Despacho n.º 15493/2010» deve ler -se «Pelo despacho 
n.º 15494/2010».

25 de Outubro de 2010. — O Presidente do Conselho Directivo, João 
Castel -Branco Goulão.

203895156 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Gabinete do Secretário de Estado da Educação

Despacho n.º 17008/2010
Na sequência da aposentação em 1 de Dezembro de 2009 da directora 

regional de Educação do Centro, mestre Engrácia da Luz Rebelo da 
Fonseca e Castro, ao abrigo das disposições conjugadas do artigo 10.º da 
Lei Orgânica do XVIII Governo Constitucional, aprovada pelo Decreto-
-Lei n.º 321/2009, de 11 de Dezembro, do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto 
Regulamentar n.º 31/2007, de 29 de Março, no uso das competências que 
me foram delegadas pelo despacho n.º 2627/2010, de 2 de Fevereiro, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 27, de 9 de Fevereiro 
de 2010, e nos termos do disposto no artigo 137.º do Código do Proce-
dimento Administrativo, ratifico os actos praticados, nos termos legais, 
pela directora regional -adjunta de Educação do Centro, mestre Helena 
Maria de Oliveira Dias Libório, no período compreendido entre o dia 1 
de Dezembro de 2009 e o dia 13 de Janeiro de 2010.

2 de Agosto de 2010. — O Secretário de Estado da Educação, João 
José Trocado da Mata.

203894346 




