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 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, E. P. E.

Aviso n.º 7514/2012

Procedimento concursal comum para preenchimento de um posto 
de trabalho na categoria de Assistente de Psiquiatria da Infância 
e da Adolescência da carreira especial médica — área de exercício 
hospitalar.
1 — Nos termos do estabelecido na cláusula 7.ª do acordo coletivo 

de trabalho, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 48, 
de 29 de dezembro de 2011, celebrado entre o Centro Hospitalar de 
Coimbra, E. P. E., e outros e a Federação Nacional dos Médicos e 
outro — Tramitação do procedimento concursal de recrutamento para 
os postos de trabalho da carreira médica, adiante designado, abre-
viadamente, por ACT, conjugado com o artigo 15.º do Decreto -Lei 
n.º 176/2009, de 4 de agosto, que estabelece o regime da carreira dos 
médicos nas entidades públicas empresariais e nas parcerias em saúde, 
em regime de gestão e financiamento privados, integradas no Serviço 
Nacional de Saúde, bem como os respetivos requisitos de habilitação 
profissional e percurso de progressão profissional e de diferenciação 
técnico -científica torna -se público que, por deliberação do Conselho de 
Administração de 17 de abril de 2012, se encontra aberto procedimento 
concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego pri-
vado sem termo, cujo contrato será celebrado nos termos da legislação 
laboral privada aplicável, destinado ao preenchimento de um posto 
de trabalho de Assistente da carreira especial médica para a Unidade 
de Psiquiatria da Infância e da Adolescência, no mapa de pessoal da 
Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E. P. E., aguardando -se, no 
decurso do presente procedimento, a devida autorização superior, nos 
termos do Despacho n.º 12083/2011, por parte do Exmo. Sr. Secretário 
de Estado da Saúde.

2 — Tipo de concurso — o concurso é externo geral, aberto a todos 
os médicos detentores dos requisitos de admissão, independentemente 
de serem já titulares, ou não, de relação jurídica de emprego, público 
ou privado, com alguma Instituição do Serviço Nacional de Saúde com 
a ressalva de que, nos termos da alínea j) da cláusula 7.ª do ACT, não 
podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se encontrem 
integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se encontrando 
em mobilidade, ocupem posto de trabalho previstos no mapa de pessoal 
do órgão ou serviço idênticos ao posto de trabalho para cuja ocupação 
é publicitado este procedimento.

3 — Prazo de validade — o procedimento concursal é válido para a 
ocupação do(s) posto(s) de trabalho enunciado(s), terminando com o 
seu preenchimento.

4 — Política de igualdade — em cumprimento da alínea h) do 
artigo 9.º da Constituição, a Administração Pública, enquanto entidade 
empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportu-
nidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão 
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda 
e qualquer forma de discriminação.

5 — Prazo de apresentação de candidaturas — 10 dias úteis, con-
tados a partir da data da publicação do presente aviso no Diário da 
República.

6 — Legislação aplicável — o procedimento concursal rege -se pelo 
disposto no acordo coletivo de trabalho, publicado no Boletim do Tra-
balho e Emprego, n.º 48, de 29 de dezembro de 2011, celebrado entre o 
Centro Hospitalar de Coimbra, E. P. E., e outros e a Federação Nacional 
dos Médicos e outro — Tramitação do procedimento concursal de re-
crutamento para os posto de trabalho da carreira médica.

7 — Caracterização do(s) posto(s) de trabalho — ao(s) posto(s) de 
trabalho apresentado(s) a concurso corresponde o conteúdo funcional 
estabelecido no artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 176/2009, de 4 de agosto 
e na cláusula 10.ª do acordo coletivo de trabalho, publicado no Boletim 
do Trabalho e Emprego, n.º 41, de 8 de novembro de 2009, celebrado 
entre o Centro Hospitalar de Coimbra, E. P. E., e outros e a Federação 
Nacional dos Médicos e o Sindicato Independente dos Médicos.

8 — Local de trabalho — o serviço irá ser prestado na Unidade Local 
de Saúde de Matosinhos, E. P. E. — Hospital Pedro Hispano, sito na 
Rua Dr. Eduardo Torres, S/n, 4464 -513 Senhora da Hora — Matosinhos 
podendo, no entanto, o mesmo ser desenvolvido em qualquer uma das 
Instituições que integram a Unidade Local de Saúde, bem como em 
outras Instituições com as quais a mesma tenha ou venha a ter acordos 
ou protocolos de colaboração.

9 — Remuneração base mensal ilíquida — nos termos do artigo 34.º 
da Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, a remuneração base mensal 
ilíquida a atribuir corresponde à remuneração de ingresso na categoria 
para os trabalhadores com relação jurídica de emprego público, no re-
gime de tempo completo, a que corresponde o valor de 1.853,96 € (mil 
oitocentos e cinquenta e três euros e noventa e seis cêntimos).

10 — O período normal de trabalho é de 35 (trinta e cinco) horas 
semanais.

11 — Requisitos de admissão — podem ser admitidos a concurso 
os candidatos que reúnam, até ao termo do prazo de candidatura, os 
seguintes requisitos:

a) Possuir o grau de especialista em Psiquiatria da Infância e da 
Adolescência;

b) Estar inscrito na Ordem dos Médicos e ter a situação perante a 
mesma devidamente regularizada.

12 — Formalização das candidaturas — A candidatura deverá ser 
efetuada através de requerimento, dirigido ao Sr. Presidente do Conselho 
de Administração da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E. P. E., 
em suporte de papel, e ser entregue pessoalmente no Serviço de Ges-
tão de Recursos Humanos, sito no piso 0 do Hospital Pedro Hispano, 
durante o horário normal de expediente, ou enviada através de correio 
registado, com aviso de receção, para o endereço postal da Instituição, 
indicado no ponto 8, até à data limite fixada na publicitação, contendo 
obrigatoriamente os seguintes elementos:

a) Identificação do procedimento concursal, com indicação da carreira, 
categoria e atividade caracterizadoras do posto de trabalho a ocupar;

b) Identificação da entidade que realiza o procedimento, quando não 
conste expressamente do documento que suporta a candidatura;

c) Identificação do candidato pelo nome, data de nascimento, sexo, 
nacionalidade, número de identificação fiscal e endereço postal e ele-
trónico, caso exista;

d) Situação perante cada um dos requisitos de admissão exigidos, 
designadamente os relativos ao nível habilitacional e à área de formação 
académica ou profissional;

e) Menção de que o candidato declara serem verdadeiros os fatos 
constantes da candidatura.

13 — Documentos — O requerimento deverá ser acompanhado, sob 
pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Documento comprovativo do grau de Especialista ou de Subespe-
cialista na área de exercício profissional a que respeita o concurso;

b) Documento comprovativo de inscrição na Ordem dos Médicos;
c) Cinco exemplares do curriculum vitae que, embora obrigatoria-

mente elaborado em modelo europeu, proceda a uma descrição das 
atividades desenvolvidas, devidamente datado e assinado.

Os documentos referidos nas alíneas a) e b) podem ser substituídos, 
respetivamente, por declaração comprovativa da sua existência, emi-
tida por entidade competente ou por declaração no requerimento, sob 
compromisso de honra, da situação precisa em que se encontra perante 
a inscrição na Ordem dos Médicos.

14 — Métodos de seleção — Os métodos de seleção dos candidatos 
são a avaliação e a discussão curricular, nos termos e de acordo com o 
estabelecido no ACT.

15 — Critérios de seleção/elementos de maior relevância — para 
além dos critérios/elementos obrigatórios previstos na cláusula 22.ª do 
ACT serão ainda considerados os seguintes:

a) Experiência profissional na aplicação do Plano de Saúde Mental;
b) Competências comunicacionais, relacionais e capacidade de ini-

ciativa.

16 — Assiste ao Júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em 
caso de dúvida, a apresentação de documentação comprovativa das 
suas declarações.

17 — As atas do júri onde constam os parâmetros de avaliação e 
respetiva ponderação de cada um dos critérios de seleção a utilizar, a 
grelha classificativa e o sistema de valoração final, serão facultadas aos 
candidatos sempre que solicitadas.

18 — Os resultados da avaliação e discussão curricular são estrutu-
rados numa escala de 0 a 20 valores, apenas podendo ser contratados 
os candidatos que obtenham classificação final igual ou superior a 10 
valores.

19 — Em situações de igualdade de valoração, aplicam  -se os critérios 
de ordenação preferencial estabelecidos no ACT.

20 — A lista de candidatos admitidos e excluídos e a lista unitária 
de ordenação final dos candidatos serão afixadas no placard do Serviço 
de Gestão de Recursos Humanos e notificadas aos candidatos por men-
sagem de correio eletrónico, acompanhada de cópia das listas, e serão 
publicadas no Diário da República, 2.ª série.

21 — Constituição do júri:
a) Presidente — Dr.ª Lara Bastos Vilela, Assistente Hospitalar de 

Psiquiatria da Infância e da Adolescência da Unidade Local de Saúde 
de Matosinhos, E. P. E.;
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b) Vogais:
Dr.ª Ana Paula Campos Silva Teles Brandão, Assistente Hospitalar 

de Psiquiatria da Infância e da Adolescência do Centro Hospitalar de 
São João, E. P. E.;

Dr.ª Fátima Maria Ferreira Silva, Assistente Hospitalar Graduada de 
Psiquiatria da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E. P. E.;

Dr.ª Cassilda Susana Freitas Costa, Assistente Hospitalar de Psiquiatria 
da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E. P. E.;

Dr.ª Raquel Alexandra Silva Correia, Assistente Hospitalar de Psi-
quiatria da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E. P. E.;

Sendo o primeiro vogal referido o substituto do presidente nas suas 
ausências e impedimentos.

Qualquer informação adicional poderá ser obtida junto do Serviço de 
Gestão de Recursos Humanos, através de contato por correio eletrónico 
para o endereço recursos.humanos@ulsm.min -saude.pt

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)

22 de maio de 2012. — O Diretor do Departamento de Gestão de 
Recursos Humanos e Gestão Documental, Manuel Alexandre Costa.

206125174 

PARTE H

 ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO BAIXO TÂMEGA

Aviso n.º 7515/2012

Homologação do Período Experimental
Para os devidos efeitos torna -se público que foi homologada, por de-

liberação do Conselho Diretivo de 15 de dezembro de 2011, a ata do Júri 
responsável pelo acompanhamento e avaliação final que comprovou que 
foram concluídos com sucesso, com classificação de 18 valores, Muito 
Bom, os períodos experimentais de Ricardo Augusto Teixeira Pinto de 
Magalhães e Hugo Luís Teixeira Vaz, para a ocupação de postos de tra-
balho da carreira e categoria de Técnico Superior, com Licenciatura em 
Engenharia Civil e Gestão e Planeamento em Turismo respetivamente, 
na sequência do procedimento concursal comum em regime de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para a carreira 
e categoria de técnico superior, aberto por aviso publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 55, de 19 de março de 2010,

9 de maio de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo, Armindo 
José da Cunha Abreu.
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 MUNICÍPIO DE ALBERGARIA-A-VELHA

Aviso n.º 7516/2012

Procedimento concursal comum para constituição de relação ju-
rídica de emprego, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, para preenchimento 
de 6 postos de trabalho de técnico superior (área de desporto) do 
mapa de pessoal da câmara municipal de Albergaria -a -Velha.
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 6.º, do artigo 7.º e artigo 50.º, 

da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro e do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2001, de 6 de abril e da Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, 
e tendo o município presente a dispensa temporária da obrigatoriedade 
da consulta prévia à ECCRC, prevista no n.º 1, do artigo 4.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, torna -se público que, por deliberação da Câmara Muni-
cipal tomada em reunião ordinária de 4 de abril de 2012, da Assembleia 
Municipal, em sessão de 20 de abril de 2012, e do Despacho do Sr. 
Presidente da Câmara de 17 de maio de 2012, se encontra aberto, pelo 
prazo de 10 dias, procedimento concursal comum para constituição 
de relação jurídica de emprego público, na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, tendo em 
vista o preenchimento de 6 postos de trabalho do Mapa de Pessoal 
da Câmara Municipal de Albergaria -a -Velha na categoria de Técnico 
Superior (Desporto).

1 — Descrição das funções:
1.1 — Coadjuvar o diretor técnico das instalações desportivas mu-

nicipais: Piscina Municipal de Albergaria -a -Velha; Piscina Municipal 
da Branca; Piscina Municipal de S. João de Loure; Pavilhão Municipal 
de Albergaria -a -Velha; Pavilhão Municipal de Alquerubim; Pavilhão 

Municipal de Angeja; Pavilhão Municipal da Branca; Estádio Municipal 
de Albergaria -a -Velha; Estádio Municipal da Branca;

1.2 — Docência das atividades físicas e desportivas: Adaptação ao 
meio aquático para Bebés; Adaptação ao meio aquático para crianças, 
jovens e adultos; Aprendizagem e aperfeiçoamento das técnicas de nado 
para crianças, jovens e adultos; hidroginástica; hidroginástica sénior; 
hidroginástica pré e pós parto; hidroterapia; Atividade física sénior 
(Geriatria); Atividade de grupo de manutenção e recreação (fitness, 
aeróbica, step…); Educação e expressão físico -motora no pré -Escolar; 
Campos de Férias e Centro Municipal de Marcha e Corrida de Albergaria-
-a -Velha e Branca;

1.3 — Organizar e dinamizar os programas e projetos municipais: 
Campos de férias; Atividade física para a terceira idade; Expressão e 
educação físico -motora no pré -escolar; Escola municipal de natação; 
Centro municipal de marcha e corrida, no âmbito da iniciativa conjunta 
do Instituto do Desporto de Portugal, Federação Portuguesa de Atletismo 
e a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto;

1.4 — Apoiar as entidades e associações do município, no âmbito da 
realização de eventos desportivos apoiados pelo município.

2 — Habilitações Literárias: Licenciatura na área do Desporto e ou 
Educação Física;

2.1. — Outras habilitações: Cédula de PROCAFD, conforme Decreto-
-Lei n.º 271/2009, de 1 de outubro e Cédula de Treinador de Desporto 
(área da natação), conforme Decreto -Lei n.º 248 -A/2008, de 31 de 
dezembro

2.2 — Não é permitida a substituição da habilitação académica exigida 
por formação ou experiência profissional.

3 — Prazo de validade: O procedimento concursal é válido para o 
recrutamento dos trabalhadores para os postos de trabalho a ocupar e para 
os efeitos previstos no n.º 2, do artigo 40.º, da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro.

4 — Legislação aplicável: Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, 
Decreto -Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro; Decreto Regulamentar 
n.º 14/2008, de 31 de julho; Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro; Por-
taria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro; Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de 
abril; Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de dezembro e Lei n.º 64 -B/2011, de 
30 de dezembro.

5 — Local de trabalho: O local de trabalho é na área do município 
de Albergaria -a -Velha.

6 — Requisitos de Admissão: Os requisitos gerais de admissão, de-
finidos no artigo 8.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, são os 
seguintes:

a) Ter nacionalidade Portuguesa, salvo nos casos excetuados pela 
Constituição, lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito 

para o exercício das funções a que se candidata;
d) Possuir robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício 

de funções;
e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.

6.1 — 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 




