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 Aviso n.º 7907/2012

Procedimento concursal comum para constituição de relação jurí-
dica de emprego público na modalidade contrato em funções pú-
blicas por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento 
de 1 (um) posto de trabalho de Assistente de Infecciologia da 
carreira especial médica — área hospitalar — Hospital Prisional 
de São João de Deus, Caxias.
1 — Nos termos do no n.º 1, do artigo 16.º do Decreto -Lei n.º 177/2009, 

de 4 de agosto, conjugado com o Regulamento dos concursos de provi-
mento na categoria de assistente da carreira especial médica, aprovado 
pela Portaria n.º 207/2011, de 24 de maio, torna -se público que por 
despacho da Subdiretora -Geral dos Serviços Prisionais, de 23 de maio 
de 2012, se encontra aberto procedimento concursal comum para consti-
tuição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, 
destinado ao preenchimento de um posto de trabalho de Assistente de 
Infeciologia da carreira especial médica — área hospitalar, previstos no 
mapa de pessoal da Direção -Geral dos Serviços Prisionais.

2 — Prazo de validade — o procedimento concursal é válido para 
a vaga enunciada, e para as que vierem a ocorrer no prazo de dezoito 
meses, contados a partir da data de publicação da respetiva lista unitária 
de ordenação final.

3 — Política de Igualdade: Nos termos do Despacho Conjunto 
n.º 373/2000, de 1 de março, e em cumprimento da alínea h) do ar-
tigo 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.

4 — O presente aviso será registado na bolsa de emprego público 
(BEP) no 1.º dia útil seguinte à publicação no Diário da República, 
nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º da Portaria n.º 207/2011, 
de 24 de maio.

5 — Prazo de apresentação de candidaturas: 15 dias úteis, contados a 
partir da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

6 — Legislação aplicável: O presente concurso rege -se pelo regime 
previsto na Portaria n.º 207/2011, de 24 de maio.

7 — Caracterização do posto de trabalho: Ao posto de trabalho apre-
sentado a concurso corresponde o conteúdo funcional estabelecido pelo 
artigo 11.º, do Decreto -Lei n.º 177/2009, de 4 de agosto.

8 — Local de trabalho: Hospital Prisional S. João de Deus, Caxias.
9 — Condições de trabalho e regalias sociais: as genericamente pre-

vistas para os trabalhadores da Administração Pública.
10 — Remuneração: a determinação do posicionamento remuneratório 

do assistente recrutado é objeto de negociação nos termos do disposto 
no artigo 55.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, com os limites 
impostos pelo artigo 26.º da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de dezembro, 
mantido em vigor pelo n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 64 -B/2011, de 
30 de dezembro.

11 — Suplementos remuneratórios: Além do subsídio de refeição 
a abonar nos termos gerais a ocupação do posto de trabalho confere 
ainda direito ao subsídio de risco nos termos do artigo 1.º do Decreto 
Regulamentar n.º 38/82, de 7 de julho, na redação que lhe foi dada pelos 
Decretos -Leis n.os 300/91, de 16 de agosto, 237/97, de 8 de setembro 
e 75/2005, de 4 de abril, e ao subsídio de renda de casa nos termos do 
artigo 1.º do Decreto -Lei n.º 140 -B/86, de 14 de junho.

12 — Destinatários: Trabalhadores que detenham uma relação jurídica 
de emprego público por contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado.

13 — 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 
mapa de pessoal do órgão ou serviço idênticos aos postos de trabalho 
para cuja ocupação se publicita o procedimento.

14 — O período normal de trabalho é de trinta e cinco horas sema-
nais, salvaguardando -se o regime transitório previsto no artigo 32.º do 
Decreto -Lei n.º 177/2009, de 4 de agosto.

15 — Requisitos de admissão: podem ser admitidos a concurso os 
candidatos que reúnam, até ao termo do prazo acima fixado, os requi-
sitos referidos no artigo 8.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, 
nos termos do artigo 13.º da Portaria n.º 207/2011 de 24 de maio, no-
meadamente:

a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-
ção, convenção internacional ou lei especial;

b) 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das 

funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

15.1 — Requisitos específicos:
a) Possuir o grau de especialista em infeciologia;
b) Estar inscrito na Ordem dos Médicos;
c) Possuir relação jurídica de emprego público, titulada por contrato 

de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
16 — Formalização das candidaturas:
16.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento 

dirigido ao Diretor -Geral dos Serviços Prisionais, e deverão ser entregues 
pessoalmente na Av. da Liberdade, n.º 9, 2.º andar, 1250 -139 Lisboa, ou 
enviadas pelo correio para o mesmo endereço, no prazo estipulado no n.º 5 
deste aviso, devendo constar do requerimento:

a) Identificação do procedimento concursal, com indicação da carreira 
e categoria;

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:

i) Os previstos no artigo 8.º da LVCR e no artigo 15.º do Decreto -Lei 
n.º 177/2009, de 4 de agosto;

ii) A identificação da relação jurídica de emprego público previamente 
estabelecida, bem como da carreira e categoria de que seja titular, da 
atividade que executa e do órgão ou serviço onde exerce funções;

iii) Os relativos ao nível habilitacional e à área de formação académica 
ou profissional;

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

16.2 — Documentos: Os requerimentos deverão ser acompanhados, 
sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:

a) Cinco exemplares do curriculum vitae em modelo europeu, com 
descrição das atividades desenvolvidas, datado e assinado;

b) Documento comprovativo da posse de relação jurídica de emprego 
público, titulada por contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado;

c) Documento comprovativo da posse do grau de especialista em 
infeciologia;

d) Documento comprovativo da inscrição na Ordem dos Médicos;

17 — Métodos de seleção: Os métodos de seleção dos candidatos 
são a avaliação e discussão curricular, nos termos e de acordo com os 
fatores de avaliação definidos no artigo 20.º da Portaria n.º 207/2011, 
de 24 de maio.

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

19 — Os resultados da avaliação curricular são classificados numa 
escala de 0 a 20 valores, apenas podendo ser contratados os candidatos 
que obtenham classificação final igual ou superior a 10 valores sem 
arredondamento.

20 — Em situações de igualdade de valoração, aplicam -se os crité-
rios de ordenação preferencial estabelecidos no artigo 23.º da Portaria 
n.º 207/2011, de 24 de maio.

21 — O candidato com deficiência tem preferência em igualdade de 
classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal, 
nos termos do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro.

22 — Os candidatos excluídos serão notificados por uma das formas 
previstas nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 2 do artigo 16.º da Portaria 
n.º 207/2011, de 24 de maio, para a realização da audiência dos interes-
sados nos termos do Código do Procedimento Administrativo.

23 — A lista de candidatos admitidos será afixada no Hospital Prisio-
nal S. João de Deus, em Caxias e notificada aos candidatos por ofício 
registado com aviso de receção, acompanhado de cópia da lista. A lista 
unitária de ordenação final será publicada no Diário da República, 
2.ª série.

24 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da lei.

25 — Constituição do júri:
Presidente: Licenciado José Ãngelo Alfonso Leon Bernardo, Assis-

tente Graduado de Infeciologia.
Vogais efetivos:
Licenciado Rui Adelino da Cunha Rubino Xavier, Assistente Gra-

duado de Infeciologia, que substituirá o presidente nas suas faltas e 
impedimentos.
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Licenciada Teresa Maria Evangelista Batista Alberto, Assistente Gra-
duada de Infeciologia.

Vogais suplentes:
Licenciada Maria Isabel Lourenço Morais Antunes, Assistente Gra-

duada de Infeciologia.
Licenciado António Ludgero Santos Rego Vasconcelos, Assistente 

Graduado de Infeciologia.
23 de maio de 2012. — A Subdiretora -Geral, Julieta Nunes.

206152285 

 Declaração de retificação n.º 742/2012
Por ter sido publicado com inexatidão o despacho (extrato) 

n.º 4766/2012, no Diário da República, 2.ª série, n.º 68, de 4 de abril 
de 2012, retifica -se que onde se lê:

«Ana Maria Batalha de Almeida Morais Cardoso, ficando posi-
cionada entre o nível 15 e 16 da tabela remuneratória única a que 
corresponde a remuneração de 1.208,87 €, com efeitos a 1 de janeiro 
de 2012.»

deve ler -se:
«Ana Maria Batalha de Almeida Morais Cardoso, ficando posi-

cionada entre os níveis 15 e 16 da tabela remuneratória única a que 
corresponde a remuneração de € 1252,71, com efeitos a 1 de janeiro 
de 2012.»

Onde se lê:
«Sara Alexandra Varanda Serralheiro, ficando posicionada entre 

o nível 15 e 16 da tabela remuneratória única a que corresponde a 
remuneração de 1.208,87 €, com efeitos a 1 de janeiro de 2012.»

deve ler -se:
«Sara Alexandra Varanda Serralheiro, ficando posicionada entre 

os níveis 15 e 16 da tabela remuneratória única a que corresponde a 
remuneração de € 1252,71, com efeitos a 1 de janeiro de 2012.»

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
10 de maio de 2012. — A Subdiretora -Geral, Julieta Nunes.

206154667 

 Despacho (extrato) n.º 7858/2012
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, na sequência 
de procedimento concursal, aberto pelo aviso n.º 21339/2011, no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 207, de 27 de outubro de 2011, foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com 
Susana Raquel Pereira da Silva, para o exercício de funções na catego-
ria de enfermeiro, ficando posicionada entre o nível 11 e 12 da tabela 
remuneratória única a que corresponde a remuneração de 1.020,06€, 
com efeitos a 4 de abril de 2012.

4 de maio de 2012. — A Subdiretora -Geral, Julieta Nunes.
206152196 

 Despacho (extrato) n.º 7859/2012
Por meu despacho de 08 de maio de 2012, foi autorizada a cessação 

da relação jurídica de emprego público, por exoneração, do assistente 
hospitalar graduado Jorge Manuel Gamito Henriques, do mapa de pessoal 
da Direção -Geral dos Serviços Prisionais, nos termos da alínea b) do n.º 1 
e n.º 2 do artigo 32.º e n.º 4 do artigo 88.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 
de fevereiro, com efeitos a 24 de abril de 2012. (Isento de fiscalização 
prévia do Tribunal de Contas.)

14 de maio de 2012. — A Subdiretora  -Geral, Julieta Nunes.
206153784 

 Despacho (extrato) n.º 7860/2012
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, e obtido o necessário acordo 
do serviço de origem, a Casa Pia de Lisboa, I. P., torna  -se público 
que, por despacho do Diretor -Geral dos Serviços Prisionais, de 14 de 
março de 2012, foi autorizada, nos termos do n.º 2 do artigo 64.º da 
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, a consolidação definitiva da 
mobilidade interna na categoria da assistente técnica Filomena Maria 
Rocha Pinto da Costa, tendo sido celebrado o respetivo contrato de 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, mantendo o 
posicionamento remuneratório detido na situação jurídico funcional de 
origem, com efeitos a 14 de março de 2012.

16 de maio de 2012. — A Subdiretora -Geral, Julieta Nunes
206152511 

 Despacho (extrato) n.º 7861/2012
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna  -se público que, na sequência do 
despacho da Subdiretora -Geral dos Serviços Prisionais, de 12 de abril 
de 2012, que permitiu o recurso à reserva de recrutamento constituída 
após a conclusão do procedimento concursal comum, aberto pelo Aviso 
n.º 22417/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 219, de 
15 de novembro de 2011, foi celebrado contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado com Maria Cristina Moreira Tavares 
Beirão de Sousa, para o exercício de funções na carreira/categoria de 
assistente operacional, continuando a auferir 621,34 € de remuneração 
base (entre a 3.ª e a 4.ª posições remuneratórias e entre os níveis remu-
neratórios 3 e 4), com efeitos a 1 de maio de 2012.

16 de maio de 2012. — A Subdiretora -Geral, Julieta Nunes.
206152374 

 Despacho (extrato) n.º 7862/2012
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, na sequência de 
procedimento concursal, aberto pelo aviso n.º 20624/2011, no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 200, de 18 de outubro de 2011, foram celebrados 
contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
com os seguintes trabalhadores:

Ana Paula Melo Fernandes Silva Pimenta, com efeitos a 16 de abril 
de 2012, auferindo a remuneração base de 762,08€, ficando posicionada 
entre a 1.ª e a 2.ª posições remuneratórias da categoria/carreira de assistente 
técnico e entre os níveis remuneratórios 6 e 7 da tabela remuneratória única;

Dina Maria Pereira Marques, com efeitos a 1 de maio de 2012, aufe-
rindo a remuneração base de 923,42€, ficando posicionada entre a 4.ª e 
a 5.ª posições remuneratórias da categoria/carreira de assistente técnico 
e entre os níveis remuneratórios 9 e 10 da tabela remuneratória única;

Maria Eduarda Sevinatti Matoso Jónatas, com efeitos a 16 de abril de 
2012, auferindo a remuneração base de 1084,76€, ficando posicionada entre 
a 7.ª e a 8.ª posições remuneratórias da categoria/carreira de assistente téc-
nico e entre os níveis remuneratórios 12 e 13 da tabela remuneratória única;

Sandra Carla de Jesus Praia Viana Rodrigues, com efeitos a 1 de 
maio de 2012, auferindo a remuneração base de 923,42€, ficando posi-
cionada entre a 4.ª e a 5.ª posições remuneratórias da categoria/carreira 
de assistente técnico e entre os níveis remuneratórios 9 e 10 da tabela 
remuneratória única;

16 de maio de 2012. — A Subdiretora -Geral, Julieta Nunes.
206152706 

 Despacho (extrato) n.º 7863/2012
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, na sequência de 
procedimento concursal, aberto pelo aviso n.º 22417/2011, no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 219, de 15 de novembro de 2011, foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com 
Mónica Alcina Vieira da Cunha Teodoro, para o exercício de funções na 
categoria de assistente operacional, ficando posicionada entre os níveis 
1 e 2 da tabela remuneratória única a que corresponde a remuneração 
de 487,46€, com efeitos a 23 de abril de 2012.

16 de maio de 2012. — A Subdiretora -Geral, Julieta Nunes.
206152625 

 Despacho (extrato) n.º 7864/2012
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da 

Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que, na sequência 
de procedimento concursal, aberto pelo aviso n.º 22092/2011, no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 215, de 9 de novembro de 2011, foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
com Maria Teresa do Nascimento Costa, para o exercício de funções 
na categoria de técnica superior, ficando posicionada entre os níveis 15 
e 19 da tabela remuneratória única a que corresponde a remuneração 
de 1304,46€, com efeitos a 1 de maio de 2012.

16 de maio de 2012. — A Subdiretora-Geral, Julieta Nunes.
206154083 




