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progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido 
de evitar toda e qualquer discriminação”.

19 de Janeiro de 2011. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Prof. Doutor Manuel Teixeira Marques Veríssimo.

204242401 

 Aviso n.º 2864/2011

Procedimento concursal para recrutamento de trabalhadores com 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, 
para ocupação de 12 postos de trabalho na categoria de enfermeiro 
da carreira especial de enfermagem, na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
1 — Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 13.º do Decreto -Lei 

n.º 248/09 de 22 de Setembro e do artigo 22.º do Decreto -Lei n.º 437/91 
de 8 de Novembro, torna -se público que, por deliberação do Conselho 
de Administração do Centro de Medicina de Reabilitação da Região 
Centro — Rovisco Pais de 10 de Novembro de 2010, se encontra aberto, 
pelo prazo de quinze dias úteis contados a partir da data da publica-
ção deste aviso no Diário da República, procedimento concursal para 
preenchimento de 12 postos de trabalho da categoria de enfermeiro da 
carreira especial de enfermagem, previstos e não ocupados, do mapa 
de pessoal deste Centro, com vista à celebração de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado.

2 — Legislação aplicável — De acordo com o estabelecido no n.º 4 do 
artigo 13.º do Decreto -Lei n.º 248/2009 de 22 de Setembro, o concurso 
rege -se pelo disposto nos artigos 18.º a 42.º do Decreto -Lei n.º 437/91, 
de 8 de Novembro, com as alterações introduzidas pelos Decretos -Leis 
n.os 412/98, de 30 de Dezembro e n.º 411/99, de 15 de Outubro, pela Lei 
n.º 12 -A/08 de 27 de Fevereiro e Decreto -Lei n.º 6/96 de 31 de Janeiro 
(Código de Procedimento Administrativo).

3 — Validade — O concurso é válida para ocupação dos postos de 
trabalho referidos, caducando com o seu preenchimento.

4 — Conteúdo funcional — O conteúdo funcional dos postos de 
trabalho a ocupar é o previsto no artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 248/09 
de 22 de Setembro.

5 — Remuneração — A remuneração corresponde aos escalões cons-
tantes da tabela I anexa ao Decreto -Lei n.º 411/99, de 15 de Outubro, 
alterado pelo Decreto -Lei n.º 122/2010 de 11 de Novembro e actualiza-
ção resultante da Portaria 1553 -C/2008, de 31 de Dezembro.

6 — Condições e trabalho e regalias sociais — As genericamente 
vigentes para os trabalhadores da Administração Pública.

7 — Local de trabalho — Centro de Medicina e de Reabilitação da 
Região Centro — Rovisco Pais.

8 — Requisitos de admissão a concurso:
8.1 — Requisitos gerais — Os referidos no n.º 2 do artigo 27.º do 

Decreto -Lei n.º 437/91 de 8 de Novembro, designadamente:
a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo casos exceptuados por lei 

especial ou convenção internacional;
b) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quando 

obrigatório;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou não estar 

interdito para o exercício das funções a que se candidata;
d) Encontrar -se física e psiquicamente apto para o desempenho das 

funções e ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.

8.2 — Requisitos especiais — Os referidos na alínea a) do artigo 10.º 
do Decreto -Lei n.º 437/91 de 8 de Novembro, alterado pelo Decreto -Lei 
n.º 248/2009 de 22 de Setembro:

a) Ser possuidor do título profissional de enfermeiro e da cédula 
profissional comprovativa da inscrição na Ordem dos Enfermeiros.

b) Ser detentor de uma relação jurídica de emprego público previa-
mente estabelecida por tempo indeterminado.

9 — Método de Selecção — Avaliação curricular, em conformidade 
com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto -Lei 
n.º 437/91 de 8 de Novembro, com a nova redacção dada pelo Decreto-
-Lei n.º 412/98 de 30 de Dezembro.

9.1 — Sistema de classificação final — O previsto no artigo 37.º do 
Decreto -Lei n.º 347/91 de 8 de Novembro, observado o disposto no n.º 2 
do artigo 29.º do mesmo decreto -lei, na redacção dada pelo artigo 1.ºdo 
Decreto -Lei n.º 412/98 de 30 de Dezembro.

9.2 — Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricular, 
bem como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula 
classificativa, constam da 1.ª acta da reunião do júri do concurso, sendo a 
mesma afixada no expositor do Serviço de Gestão de Recursos Humanos 
do Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro — Rovisco 

Pais, e ou facultada aos candidatos sempre que solicitada, após publi-
cação no Diário da República.

10 — Formalização das candidaturas
10.1 — As candidaturas devem ser formalizadas mediante apresenta-

ção de requerimento dirigido ao Presidente do Conselho de Administra-
ção do Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro — Rovisco 
Pais, podendo ser entregues directamente no Serviço de Gestão de 
Recursos Humanos, no período normal entre as 9 horas e as 13 horas e 
entre as 14 horas e as 17 horas, ou remetido pelo correio para Centro de 
Medicina de Reabilitação da Região Centro — Rovisco Pais, Quinta da 
Fonte Quente, 3060 -908 Tocha, com aviso de recepção, considerando -se, 
neste caso, apresentado dentro do prazo se o mesmo tiver sido expedido 
até ao termo do prazo fixado neste aviso.

10.2 — Do requerimento devem constar os seguintes elementos:
a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data de nasci-

mento, número e data do Bilhete de Identidade e serviço e identificação 
que o emitiu, residência, código postal e telefone);

b) Categoria profissional e estabelecimento ou serviço a que o can-
didato pertence;

c) Habilitações literárias/académicas e profissionais;
d) Pedido para ser admitido a concurso e identificação do mesmo, 

mediante referência ao número, série e data do Diário da República 
onde se encontra publicado o respectivo aviso de abertura;

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

f) Outros elementos que o candidato considere susceptíveis de influ-
írem na apreciação do seu mérito;

g) Endereço para onde deve ser remetido qualquer expediente relativo 
ao concurso.

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

a) Certidão passada pelo serviço a que o candidato pertence, compro-
vativa de que reúne os requisitos constantes do n.º 8.2 deste aviso, donde 
conste também a modalidade de contrato em que se encontra, bem como 
o tempo de serviço prestado na categoria, carreira e função pública;

b) Documento (s) comprovativo (s) das habilitações literárias/aca-
démicas;

c) Cédula Profissional comprovativa da inscrição na Ordem dos 
Enfermeiros;

d) Três exemplares do Curriculum Vitae, devidamente assinados, 
donde constem os documentos comprovativos, de frequência de ac-
ções de formação e de aperfeiçoamento profissional, com a respectiva 
duração, se for caso disso;

e) A apresentação dos documentos comprovativos das situações previs-
tas no n.º 8.1 deste aviso, é dispensada nesta fase desde que, o candidato 
declare no requerimento de admissão ao concurso, em alíneas separadas 
e sob compromisso de honra, a situação precisa em que se encontra 
relativamente a cada requisito.

11 — As listas dos candidatos admitidos e excluídos e de classi-
ficação final do concurso serão publicadas na 2.ª série do Diário da 
República.

12 — O júri terá a seguinte composição:
Presidente: Maria Irene de Jesus Ferreira Louro, Enfermeira Supervi-

sora do Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro — Rovisco 
Pais.

Vogais efectivos:

1.º Vogal: Sónia Catarina Cabete de Freitas Pais de Sousa, Enfermeira 
Especialista em enfermagem de reabilitação, do Centro de Medicina de 
Reabilitação da Região Centro — Rovisco Pais.

2.º Vogal: Pedro Manuel Paulino dos Santos, Enfermeiro Especialista 
em enfermagem de reabilitação, do Centro de Medicina de Reabilitação 
da Região Centro — Rovisco Pais.

Vogais suplentes:
1.º Vogal: Joaquim Paulo Regueira Babau, Enfermeiro Especialista 

em enfermagem de reabilitação, do Centro de Medicina de Reabilitação 
da Região Centro — Rovisco Pais.

2.º Vogal: Clara Maria Ângelo Rodrigues, Enfermeira Especialista em 
enfermagem de reabilitação, do Centro de Medicina de Reabilitação da 
Região Centro — Rovisco Pais.

13 — O Presidente do Júri pode ser substituído, nas suas faltas e 
impedimentos, pelo 1.º Vogal Efectivo.

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 
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no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando 
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de dis-
criminação.

19 de Janeiro de 2011. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Prof. Doutor Manuel Teixeira Marques Veríssimo.

204242515 

 Hospitais Civis de Lisboa

Maternidade do Dr. Alfredo da Costa

Aviso n.º 2865/2011

Celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado com a categoria de Técnico de Diagnóstico e 
Terapêutica de 1.ª classe — área de Análises Clínicas e Saúde 
Pública.
Para cumprimento do n.º 3 do artigo 17.º, da Lei n.º 59/2008, de 11 

de Setembro, faz -se publico que:
Na sequência da homologação da lista de classificação final do con-

curso interno de acesso limitado para provimento de 3 lugares de Técnico 
de 1.ª classe — área de Análises Clínicas e Saúde Pública da carreira de 
pessoal técnico de diagnóstico e terapêutica do mapa de pessoal desta 
Maternidade, aberto por ordem de serviço afixada em 07 de Dezembro de 
2009, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado com a categoria de Técnico de Diagnóstico e Terapêutica 
de 1.ª classe — área de Análises Clínicas e Saúde Pública, com produção 
de efeitos a partir de 15 de Setembro de 2010, com:

Anita Cristóvão Roque, tendo ficado posicionada no escalão 1, índice 
128 do anexo I ao Decreto -Lei n.º 564/99, de 21 -12 e na tabela remune-
ratória única entre o nível remuneratório 13 e 14, a que corresponde um 
vencimento mensal de 1.145,33 € (mil cento e quarenta e cinco euros 
e trinta e três cêntimos.

Dora Sofia Afonso Pinto, tendo ficado posicionada no escalão 1, 
índice 128 do anexo I ao Decreto -Lei n.º 564/99, de 21 -12 e na tabela 
remuneratória única entre o nível remuneratório 13 e 14, a que corres-
ponde um vencimento mensal de 1.145,33 € (mil cento e quarenta e 
cinco euros e trinta e três cêntimos.

Carla Sofia Fernandes Belchior de Matos, tendo ficado posicionada 
no escalão 1, índice 128 do anexo I ao Decreto -Lei n.º 564/99, de 21 -12 
e na tabela remuneratória única entre o nível remuneratório 13 e 14, 
a que corresponde um vencimento mensal de 1.145,33 € (mil cento e 
quarenta e cinco euros e trinta e três cêntimos.

12 de Janeiro de 2011. — A Vogal Executiva do Conselho de Admi-
nistração, Margarida Moura Theias, mestre.

204249117 

 Aviso n.º 2866/2011

Celebração de contratos de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, com a categoria de Enfermeiro

Para cumprimento do n.º 3 do artigo 17.º, da Lei n.º 59/2008, de 11 
de Setembro, faz -se publico que:

Na sequência da homologação da lista de classificação final do Pro-
cedimento Concursal Comum com vista ao preenchimento de 58 postos 
de trabalho na categoria de Enfermeiro a prover no mapa de pessoal da 
Maternidade Dr. Alfredo da Costa Aberto por aviso n.º 23474 -E/2009, 
publicado no Suplemento ao Diário da República, 2.ª série n.º 252, de 
31 de Dezembro de 2009 e rectificado por Declaração de Rectificação 
n.º 239/2010, publicada no Diário da República, 2.ª série n.º 26, de 08 
de Fevereiro de 2010, foi celebrado contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, com a categoria de Enfermeiro com 
produção de efeitos a partir de 01 de Agosto de 2010, com:

Ana Maria Alcácer de Carvalho Pires — ficando posicionada no ín-
dice 155 da Tabela anexa ao Decreto -Lei n.º 411/99, de 15 de Outubro, 
a que correspondem 1.386,92 € (mil trezentos e oitenta e seis euros e 
noventa e dois cêntimos) por mês, e na Tabela única dos trabalhadores 
que exercem funções públicas a uma posição intermédia entre o nível 
remuneratório 18 e 19.

Maria Conceição Pereira — ficando posicionada no índice 114 da 
Tabela anexa ao Decreto -Lei n.º 411/99, de 15 de Outubro, a que cor-
respondem 1020,06 € (mil e vinte euros e seis cêntimos) por mês, e na 
Tabela única dos trabalhadores que exercem funções públicas a uma 
posição intermédia entre o nível remuneratório 11 e 12.

Ana Lúcia Duarte Marques — ficando posicionada no índice 114 
da Tabela anexa ao Decreto -Lei n.º 411/99, de 15 de Outubro, a que 
correspondem 1020,06 € (mil e vinte euros e seis cêntimos) por mês, e 
na Tabela única dos trabalhadores que exercem funções públicas a uma 
posição intermédia entre o nível remuneratório 11 e 12.

Vanda Isabel Moreirinha Zacarias — ficando posicionada no índice 114 
da Tabela anexa ao Decreto -Lei n.º 411/99, de 15 de Outubro, a que 
correspondem 1020,06 € (mil e vinte euros e seis cêntimos) por mês, e 
na Tabela única dos trabalhadores que exercem funções públicas a uma 
posição intermédia entre o nível remuneratório 11 e 12.

Rita Susana da Cunha Teixeira Dias — ficando posicionada no 
índice 114 da Tabela anexa ao Decreto -Lei n.º 411/99, de 15 de Outubro, 
a que correspondem 1020,06 € (mil e vinte euros e seis cêntimos) por 
mês, e na Tabela única dos trabalhadores que exercem funções públicas 
a uma posição intermédia entre o nível remuneratório 11 e 12.

Núria Alexandra Simões da Silva  — ficando posicionada no 
índice 114 da Tabela anexa ao Decreto -Lei n.º 411/99, de 15 de Outubro, 
a que correspondem 1020,06 € (mil e vinte euros e seis cêntimos) por 
mês, e na Tabela única dos trabalhadores que exercem funções públicas 
a uma posição intermédia entre o nível remuneratório 11 e 12.

Liliana Sousa Ferreira — ficando posicionada no índice 114 da Tabela 
anexa ao Decreto -Lei n.º 411/99, de 15 de Outubro, a que correspon-
dem 1020,06 € (mil e vinte euros e seis cêntimos) por mês, e na Tabela 
única dos trabalhadores que exercem funções públicas a uma posição 
intermédia entre o nível remuneratório 11 e 12.

Paula Alexandra Rocha Silva — ficando posicionada no índice 114 
da Tabela anexa ao Decreto -Lei n.º 411/99, de 15 de Outubro, a que 
correspondem 1020,06 € (mil e vinte euros e seis cêntimos) por mês, e 
na Tabela única dos trabalhadores que exercem funções públicas a uma 
posição intermédia entre o nível remuneratório 11 e 12.

Joana Martins Pereira da Rocha — ficando posicionada no índice 114 
da Tabela anexa ao Decreto -Lei n.º 411/99, de 15 de Outubro, a que 
correspondem 1020,06 € (mil e vinte euros e seis cêntimos) por mês, e 
na Tabela única dos trabalhadores que exercem funções públicas a uma 
posição intermédia entre o nível remuneratório 11 e 12.

Jorge Manuel Mota Ferreira — ficando posicionado no índice 114 
da Tabela anexa ao Decreto -Lei n.º 411/99, de 15 de Outubro, a que 
correspondem 1020,06 € (mil e vinte euros e seis cêntimos) por mês, e 
na Tabela única dos trabalhadores que exercem funções públicas a uma 
posição intermédia entre o nível remuneratório 11 e 12.

Elsa Maria Peralta Reis — ficando posicionada no índice 114 da 
Tabela anexa ao Decreto -Lei n.º 411/99, de 15 de Outubro, a que cor-
respondem 1020,06 € (mil e vinte euros e seis cêntimos) por mês, e na 
Tabela única dos trabalhadores que exercem funções públicas a uma 
posição intermédia entre o nível remuneratório 11 e 12.

Inês Otília Fernandes Ventura — ficando posicionada no índice 114 
da Tabela anexa ao Decreto -Lei n.º 411/99, de 15 de Outubro, a que 
correspondem 1020,06 € (mil e vinte euros e seis cêntimos) por mês, e 
na Tabela única dos trabalhadores que exercem funções públicas a uma 
posição intermédia entre o nível remuneratório 11 e 12.

Ana Paula Canelas Santana — ficando posicionada no índice 114 
da Tabela anexa ao Decreto -Lei n.º 411/99, de 15 de Outubro, a que 
correspondem 1020,06 € (mil e vinte euros e seis cêntimos) por mês, e 
na Tabela única dos trabalhadores que exercem funções públicas a uma 
posição intermédia entre o nível remuneratório 11 e 12.

Natércia Andreia Sousa Faria — ficando posicionada no índice 114 
da Tabela anexa ao Decreto -Lei n.º 411/99, de 15 de Outubro, a que 
correspondem 1020,06 € (mil e vinte euros e seis cêntimos) por mês, e 
na Tabela única dos trabalhadores que exercem funções públicas a uma 
posição intermédia entre o nível remuneratório 11 e 12.

Sónia Patrícia Fernandes Ribeiro — ficando posicionada no índice 114 
da Tabela anexa ao Decreto -Lei n.º 411/99, de 15 de Outubro, a que 
correspondem 1020,06 € (mil e vinte euros e seis cêntimos) por mês, e 
na Tabela única dos trabalhadores que exercem funções públicas a uma 
posição intermédia entre o nível remuneratório 11 e 12.

Ângela Maria Duarte Dias — ficando posicionada no índice 114 
da Tabela anexa ao Decreto -Lei n.º 411/99, de 15 de Outubro, a que 
correspondem 1020,06 € (mil e vinte euros e seis cêntimos) por mês, e 
na Tabela única dos trabalhadores que exercem funções públicas a uma 
posição intermédia entre o nível remuneratório 11 e 12.

Ana Carina Santos Duarte Meira — ficando posicionada no índice 114 
da Tabela anexa ao Decreto -Lei n.º 411/99, de 15 de Outubro, a que 
correspondem 1020,06 € (mil e vinte euros e seis cêntimos) por mês, e 
na Tabela única dos trabalhadores que exercem funções públicas a uma 
posição intermédia entre o nível remuneratório 11 e 12.

Sara Edite Figueiroa Adegas de Sousa — ficando posicionada no 
índice 114 da Tabela anexa ao Decreto -Lei n.º 411/99, de 15 de Outubro, 
a que correspondem 1020,06 € (mil e vinte euros e seis cêntimos) por 
mês, e na Tabela única dos trabalhadores que exercem funções públicas 
a uma posição intermédia entre o nível remuneratório 11 e 12.




