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profissionais (ações de formação e outras), a experiência profissional, 
com indicação das funções com mais interesse para o lugar a que se 
candidata, bem como quaisquer outros elementos que os interessados 
consideram relevantes para a apreciação do seu mérito;

c) Certificado comprovativo das habilitações literárias, onde conste 
a média final obtida;

d) Documento comprovativo da titularidade do grau de especialista 
do ramo e psicologia clínica;

e) Certificados comprovativos das ações de formação frequen-
tadas;

f) Fotocópia do bilhete de identidade ou do cartão de cidadão;
g) Declaração sob compromisso de honra que ateste os requisitos 

gerais de admissão, referidos no n.º 2 do artigo 23.º do Decreto -Lei 
n.º 213/2000, de 2 de setembro;

h) Outros documentos que o candidato considere relevantes para 
apreciação do seu mérito.»

deve ler -se:
«8.3 — O requerimento de admissão deve ser acompanhado, sob 

pena de exclusão, da seguinte documentação:
a) Declaração emitida pelo serviço onde se encontra vinculado o 

candidato, devidamente atualizada e autenticada, da qual constem, de 
forma pormenorizada e inequívoca, a modalidade da relação jurídica 
de emprego público detida e o exercício de funções inerentes ao posto 
de trabalho que ocupa, bem como o tempo de serviço prestado na 
categoria, na carreira e na função pública;

b) Curriculum Vitae (três exemplares) detalhado e assinado, do qual 
constem as habilitações académicas, as habilitações e qualificações 
profissionais (ações de formação e outras), a experiência profissional, 
com indicação das funções com mais interesse para o lugar a que se 
candidata, bem como quaisquer outros elementos que os interessados 
consideram relevantes para a apreciação do seu mérito;

c) Certificado comprovativo das habilitações literárias, onde conste 
a média final obtida;

d) Documento comprovativo da titularidade do grau de especialista 
do ramo e psicologia clínica;

e) Documento comprovativo de inscrição na Ordem dos Psicó-
logos;

f) Certificados comprovativos das ações de formação frequentadas;
g) Fotocópia do bilhete de identidade ou do cartão de cidadão;
h) Declaração sob compromisso de honra que ateste os requisitos 

gerais de admissão, referidos no n.º 2 do artigo 23.º do Decreto -Lei 
n.º 213/2000, de 2 de setembro;

i) Outros documentos que o candidato considere relevantes para 
apreciação do seu mérito.»

Face ao que antecede, é conferido novo prazo de 15 dias úteis, con-
tados a partir da presente publicação, para apresentação de eventuais 
candidaturas, aproveitando -se todas as já rececionadas, podendo os 
candidatos, se assim o entenderem, entregar documentação complemen-
tar que eventualmente atualize ou acrescente elementos de informação 
considerados relevantes para apreciação das suas candidaturas.

7 de fevereiro de 2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano 
Oliveira.

205750996 

 Declaração de retificação n.º 275/2012
Por ter sido detetado um erro de publicação relativo ao aviso 

n.º 2055/2012, inserto no Diário da República, 2.ª série, n.º 30, de 10 
de fevereiro de 2012, retifica -se que onde se lê:

«20 postos de trabalho da carreira especial de Enfermagem, ca-
tegoria de enfermeiro, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas, por tempo indeterminado, no âmbito regional do 
Mapa de Pessoal da ARS Norte, I. P., para o ACES Grande Porto 
VIII — Gaia, a que se reporta o aviso n.º 16635/2010, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 162, de 20 de agosto.»

deve ler -se:

«23 postos de trabalho da carreira especial de enfermagem, catego-
ria de enfermeiro, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas, por tempo indeterminado, no âmbito regional do mapa de 
pessoal da ARS Norte, I. P., para o ACES Grande Porto VIII — Gaia, 
a que se reporta o aviso n.º 16635/2010, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 162, de 20 de agosto.»
13 de fevereiro de 2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Pon-

ciano Manuel Castanheira de Oliveira.
205751465 

 Deliberação n.º 229/2012
Por deliberação de 30 de dezembro de 2011 do Conselho Diretivo 

desta Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., precedendo 
procedimento concursal de ingresso para preenchimento de quinze 
postos de trabalho destinados a técnicos de diagnóstico e terapêutica, 
a que se reporta o aviso n.º 16512/2010, inserto no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 161, de 19 de agosto, cuja lista de classificação 
final, foi homologada, em 14 de junho de 2011, foi autorizada a 
celebração de contratos de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, com as profissionais abaixo identificadas, visando 
o exercício de funções correspondentes. à categoria de Técnico de 
2.ª classe da profissão de radiologia da carreira técnica de diagnóstico 
e terapêutica, nos termos da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, 
e das disposições da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, conjugado 
ainda com a alínea n) do artigo 5.º e do artigo 14.º do Decreto -Lei 
n.º 564/99, de 21 de dezembro, para o escalão 1, índice 114, a que 
corresponde a remuneração mensal de 1.020,06 € (mil e vinte euros 
e seis cêntimos), no âmbito do mapa de pessoal desta Administração 
Regional de Saúde do Norte, I. P., para os locais de trabalho a seguir 
elencados.

ACES Entre Douro e Vouga I — Feira/Arouca:
Carlos Manuel Monteiro Nujo.

ACES Tâmega I — Baixo Tâmega:
Filipa Andrade Soares.

ACES Cávado III — Barcelos /Esposende:
Cristina Vilar Tavares.

ACES Douro I — Marão e Douro Norte:
Paula Catarina Sanches Letra Alves.

ACES Alto Trás -os -Montes II — Alto Tâmega e Barroso:
Cristiano André Pereira Lopes.
Ana Sofia Correia Barreiro.
Maria do Carmo Costa Magalhães.

Nos termos da alínea a) do artigo 64.º do Decreto -Lei n.º 564/99, de 
21 de dezembro, foram abatidos à lista de classificação final, os candida-
tos Fernanda Rodrigues Andrade Correia e Jaime Filipe Costa Rodrigues, 
posicionados, respetivamente, em 7.º e 11.º da aludida lista.

13 de fevereiro de 2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Pon-
ciano Manuel Castanheira de Oliveira.

205751295 

 Deliberação n.º 230/2012
Por deliberação de 30 de dezembro de 2011 do Conselho Diretivo 

desta Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., na sequên-
cia do procedimento concursal de ingresso para preenchimento de 
dezasseis postos de trabalho destinados a técnicos de diagnóstico 
e terapêutica, a que se reporta o aviso n.º 16 508/2010, inserto no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 161, de 19 de agosto, cuja lista 
de classificação final, foi homologada, em 29 de julho de 2011, foi 
autorizada a celebração de contratos de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, com as profissionais abaixo identificadas 
visando o exercício de funções correspondentes à categoria de Téc-
nico de 2.ª classe da profissão de fisioterapia da carreira técnica de 
diagnóstico e terapêutica, nos termos da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 
de fevereiro e das disposições da Lei n.º 59/2008, de 11 de setem-
bro, conjugado ainda com a alínea g) do artigo 5.º e do artigo 14.º 
do Decreto -Lei n.º 564/99, de 21 de dezembro, para o escalão 1, 
índice 114 a que corresponde a remuneração mensal de 1.020,06 €, 
(mil e vinte euros e seis cêntimos), no âmbito do mapa de pessoal 
desta Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., para os locais 
de trabalho a seguir elencados.

ACES Douro I — Marão e Douro Norte:
Amélia Maria Pereira Miguel Machado.
Teresa Maria Rodrigues Trigo Moutinho.

ACES Tâmega II — Vale de Sousa Sul:
Joana Filipa Valinho dos Santos Marques.

ACES Ave II — Guimarães/Vizela:
Ana Raquel Araújo Fernandes Rodrigues.




