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 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Aviso n.º 12561/2011

Procedimento concursal comum para recrutamento de trabalhado-
res com relação jurídica de emprego público por tempo indetermi-
nado, para o preenchimento de 2 postos de trabalho da carreira 
e categoria de técnico superior, no âmbito do mapa de pessoal da 
Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Nos termos do 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 relativa 
ao procedimento concursal comum para o preenchimento de 2 postos de 
trabalho na carreira e categoria de técnico superior, para o exercício de 
funções no Gabinete de Relações Públicas e Divulgação de Informação, 
no âmbito do mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde do 
Norte, I. P., a que se reporta o aviso n.º 23483/2010, publicado na 2.ª série 
do Diário da República, n.º 222, de 16 de Novembro.

Lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados 

Ordenação Nome Valoração
final

1.º Cláudia Gomes de Castro Gama de Almeida Saraiva 19,635
2.º Raquel Alexandra Calheiros Paupério Fernandes 18,515

 A lista unitária de ordenação final foi homologada por despacho de 2 
de Junho de 2011 do Sr. Presidente do Conselho Directivo desta Institui-
ção, encontrando -se afixada em local visível e público das instalações 
sitas na Rua Nova de S. Crispim, n.º 384, 4049 -002 Porto, e disponível 
na página electrónica desta Administração Regional de Saúde.

Da homologação da lista unitária de ordenação final pode ser inter-
posto recurso hierárquico, de acordo com o previsto no artigo 39.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

3 de Junho de 2011. — O Presidente do Conselho Directivo, Professor 
Dr. Fernando Manuel Ferreira Araújo.
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 Centro Hospitalar de Torres Vedras

Aviso n.º 12562/2011
1 — Nos termos dos n.os 5 a 7 do artigo 12 -A do Decreto -Lei 

n.º 203/2004, republicado em anexo ao Decreto -Lei n.º 45/2009, de 
13 -02, faz -se público que, por deliberação do Conselho de Administra-
ção do Centro Hospitalar de Torres Vedras, de 25 de Maio de 2011, se 
encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publi-
cação deste aviso no Diário da República, processo de recrutamento 
de médicos, que concluíram o respectivo internato médico na 1.ª época 
de 2011, para celebração de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, na categoria de Assistente, para as seguintes 
especialidades:

Ref. A — Medicina Interna — 3 postos de trabalho;
Ref. B — Pediatria — 2 postos de trabalho.

2 — Requisitos de admissão ao concurso: podem candidatar -se a este 
concurso todos os médicos que mantenham relação jurídica de emprego 
público com as especialidades referidas no ponto 1, que concluíram o 
respectivo internato médico na 1.ª época de 2011 e abrangidos pelo n.º 1 
do artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 112/98, de 24 -04.

3 — Método de selecção: Resultado da prova de avaliação final do 
respectivo internato médico e entrevista de selecção, nos termos do n.º 5 
do artigo 12.º -A do Decreto -Lei n.º 45/2009, de 13 -02.

4 — Formalização de candidaturas:
4.1 — As candidaturas devem ser formalizadas mediante requerimento 

dirigido ao Presidente do Conselho de Administração do Centro Hos-
pitalar de Torres Vedras, as quais deverão ser entregues directamente 
no Serviço de Gestão de Recursos Humanos, sito na Rua Dr. Aurélio 
Ricardo Belo — 2560 -324 Torres Vedras, dentro das horas normais de 
expediente, até ao último dia do prazo estabelecido neste aviso, podendo 
também ser remetidas pelo correio, desde que expedidas até ao termo 
do prazo fixado neste aviso.

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

Bilhete de Identidade, NIF, residência e telefone);
b) Pedido para ser admitido ao concurso, indicando a referência a 

que se candidata.

4.3 — O requerimento deve ser acompanhado pelos seguintes do-
cumentos:

a) Certidão comprovativa da posse do grau de assistente, na respectiva 
especialidade, obtido na 1.ª época de 2011;

b) Declaração onde conste a relação jurídica de emprego público e o 
tipo de vaga ocupada durante o Internato.

5 — As listas de candidatos admitidos e excluídos e as de classifica-
ção final, serão afixadas no placard do Serviço de Gestão de Recursos 
Humanos.

6 — A constituição do júri é a seguinte:
Ref. A — Especialidade de Medicina Interna
Presidente — Dra. Fernanda Godinho Moreno, Chefe de Serviço de 

Medicina Interna do Centro Hospitalar de Torres Vedras.
Vogais efectivos:
1.º Dra. Maria Ivone Figueiredo Barracha, Assistente Graduada de 

Medicina Interna do Centro Hospitalar de Torres Vedras;
2.º Dra. Ana Maria Silva Costa Rosa, Assistente de Medicina Interna 

do Centro Hospitalar de Torres Vedras.

Vogais suplentes:
1.º Dra. Maria Fátima Mazissa Videira Monteiro, Assistente de Me-

dicina Interna do Centro Hospitalar de Torres Vedras;
2.º Dra. Paula Margarida Pires Ribeiro Peixinho, Assistente de Me-

dicina Interna do Centro Hospitalar de Torres Vedras.

Ref. B — Especialidade de Pediatria
Presidente — Dra. Isabel Maria Calaveiras Carolino Silva, Chefe de 

Serviço de Pediatria do Centro Hospitalar de Torres Vedras.
Vogais efectivos:
1.º Dra. Maria Helena Fernandes Gonçalves Almeida Martins, As-

sistente Graduada de Pediatria do Centro Hospitalar de Torres Vedras;
2.º Dra. Maria Helena Domingos Sousa Loreto, Assistente Graduada 

de Pediatria do Centro Hospitalar Lisboa Norte, E. P. E. (Hospital de 
Santa Maria);

Vogais suplentes:
1.º Dr. Luis Manuel da Silva Nunes Mascarenhas, Assistente Graduado 

de Cirurgia Geral do Centro Hospitalar de Torres Vedras;
2.º Dra. Isabel Maria de Jesus Carvalho, Directora Clínica do Centro 

Hospitalar de Torres Vedras.

Os presidentes do júri serão substituídos, nas suas faltas e impedi-
mentos, pelo 1.º vogal efectivo.

3 de Junho de 2011. — O Presidente do Conselho de Administração, 
José Manuel Gonçalves André.
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 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Gabinete da Ministra

Declaração n.º 164/2011
Nos termos do n.º 10 do artigo 62.º, do capítulo X, do Estatuto dos 

Benefícios Fiscais (EBF), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 
1 de Julho, republicado pelo Decreto-Lei n.º 108/2008, de 26 de Junho, 
reconhece -se que o INETE — Instituto de Educação Técnica, cuja institui-
ção proprietária é a ENSINUS — Estudos Técnicos e Profissionais, S. A., 
com o número de identificação de pessoa colectiva 502052341, é uma 
entidade que se enquadra na alínea g) do n.º 6 daquele artigo do EBF e que 
prossegue actividades regulares consideradas de interesse educacional, 
pelo que os donativos recebidos no ano de 2010 podem beneficiar do 
regime fiscal previsto no capítulo X do EBF, desde que os respectivos 
mecenas não tenham, no final do ano ou do período de tributação em que 
o donativo é atribuído, qualquer dívida de imposto sobre o rendimento, a 
despesa ou o património e de contribuições relativas à Segurança Social, 




