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até à data limite fixada na publicitação, contendo obrigatoriamente os 
seguintes elementos:

a) Identificação do procedimento concursal, com indicação da car-
reira, 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.

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

a) Documento comprovativo do grau de Especialista ou de su-
bespecialista 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 ati-
vidades desenvolvidas, devidamente datado e assinado. Os documentos 
referidos nas alíneas a) e b) podem ser substituídos, respetivamente, 
por declaração comprovativa da sua existência, emitida 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.

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

14 — Métodos de seleção — dando cumprimento ao que se estabelece 
no artigo 12 -A do Decreto -Lei n.º 203/2004, de 18 de agosto — aditado 
pelo artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 45/2009, de 13 de fevereiro — são 
aplicados dois critérios de seleção: resultado da prova de avaliação final 
do internato médico e a entrevista de seleção.

15 — 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.

16 — 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.

17 — 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 mensagem 
de correio eletrónico, acompanhada de cópia das listas, sendo a lista 
unitária de ordenação final dos candidatos publicada ainda no Diário 
da República, 2.ª série.

18 — Constituição do júri: o júri terá a seguinte composição, sendo 
que o 1.º vogal efetivo substituirá o presidente nas suas faltas ou im-
pedimentos:

a) Presidente — Dr. Mário Jorge da Piedade Alvares Furtado — As-
sistente Graduado de Ginecologia e Obstetrícia, do Centro Hospitalar 
do Médio Tejo, E. P. E.

b) Vogais efetivos:
Dr.ª Maria Helena Mota Mendes Dias — Assistente Gradu-

ada de Ginecologia e Obstetrícia, do Centro Hospitalar do Médio 
Tejo, E. P. E.

Dr.ª Estela Maria Morais Sousa — Assistente Graduada de Ginecolo-
gia e Obstetrícia, do Centro Hospitalar do Médio Tejo, E. P. E.

c) Vogais suplentes:
Dr. Estêvão da Costa — Assistente de Ginecologia e Obstetrícia, do 

Centro Hospitalar do Médio Tejo, E. P. E.
Dr.ª Rosa d’Assunção Afonso — Assistente de Ginecologia e Obste-

trícia, do Centro Hospitalar do Médio Tejo, E. P. E.

19 — Qualquer informação adicional poderá ser obtida junto do Ser-
viço de Gestão de Recursos Humanos, através de contacto por correio 
eletrónico para o endereço: recrutamento@chmt.min -saude.pt.

18 de junho de 2012. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Joaquim Nabais Esperancinha.
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 INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DO PORTO
FRANCISCO GENTIL, E. P. E.

Aviso n.º 8552/2012

Procedimento concursal comum para preenchimento de um posto 
de trabalho na categoria de assistente

 de pediatria da carreira especial médica — área 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, 
abreviadamente, 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 delibera-
ção do Conselho de Administração de 29 de fevereiro de 2012, se 
encontra aberto procedimento concursal comum para constituição 
de relação jurídica de emprego privado sem termo, cujo contrato 
será celebrado nos termos da legislação laboral privada aplicável, 
destinado ao preenchimento de um posto de trabalho de Assis-
tente da carreira especial médica para o Serviço de Pediatria do 
IPOPFG, E. P. E., tendo já sido obtida autorização superior, nos ter-
mos 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 previsto no mapa de pessoal 
do órgão ou serviço idênticos ao posto de trabalho para cuja ocupação 
é publicitado neste procedimento.

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

4 — Política de igualdade — 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.

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 postos de trabalho da carreira médica.

7 — Caracterização do posto de trabalho — ao posto de trabalho 
apresentado 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 será prestado nas instala-
ções do IPOPFG — EPE — sito na Rua Dr. António Bernardino 
de Almeida, 4200 -072 no Porto bem como em outras Instituições 
com as quais o IPOPFG tenha ou venha a ter acordos ou protocolos 
de colaboração, nomeadamente Serviço de Urgência de âmbito 
Regional.

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 ilí-
quida a atribuir corresponde à remuneração de ingresso na categoria para 
os trabalhadores com relação jurídica de emprego público, no regime de 
tempo completo, cabendo apenas a proporção para o regime de 40 horas 
semanais, a que corresponde o valor de 2.118, 81 € (dois mil cento e 
dezoito euros e oitenta e um cêntimos).

10 — O período normal de trabalho é de 40 (quarenta) horas sema-
nais.
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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 Pediatria;
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 Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco 
Gentil, E. P. E., em suporte de papel, e ser entregue pessoalmente no 
Serviço de Expediente, sito no piso de entrada do Edifício de Medicina, 
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 factos 
constantes da candidatura.

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

a) Documento comprovativo do grau de Especialista na área de exer-
cício 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 — Assiste ao Júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em 
caso de dúvida, a apresentação de documentação comprovativa das 
suas declarações.

16 — 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 a 
candidatos sempre que solicitadas.

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

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

19 — 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.

20 — Constituição do júri:
a) Presidente — Dr. Armando Manuel Gonçalves Correia Pinto — As-

sistente Graduado de Pediatria;
b) Vogais:
1.º Dr.ª Ana Maria Rocha Maia Ferreira — Assistente de Pediatria;
2.º Dr.ª Tereza Fátima Esteves Oliva Afonso — Assistente Graduada 

de Pediatria;
3.º Dr. Vítor Manuel Mendes Costa — Assistente Graduado de Pe-

diatria;
4.º Dr.ª Marta Isabel Lopes Brandão Pinto de Almeida — Assistente 

de Pediatria;

c) Vogais suplentes:
1.º Dr.ª Íris Susana da Cunha Oliveira Maia — Assistente de Pe-

diatria;

2.º Dr.ª Maria Isabel Santos Mota Silva — Assistente de Pediatria;
3.º Dr.ª Filipa Soares de Almeida Leite — Assistente de Pediatria;
4.º Dr.ª Maria do Bom Sucesso dos Santos Cardoso — Assistente 

de Pediatria.

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 contacto por correio eletrónico 
para o endereço recursos.humanos@ipoporto.min -saude.pt

14 de junho de 2012. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. Laranja Pontes.

206185139 

 PARQUE ESCOLAR, E. P. E.

Deliberação n.º 836/2012
Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 8.º dos Estatutos da Par-

que Escolar, E. P. E., aprovados pelo Decreto -Lei n.º 41/2007, de 21 
de fevereiro e nos termos do disposto nos artigos 35.º a 40.º do Có-
digo do Procedimento Administrativo e do artigo 109.º do Código dos 
Contratos Públicos, deliberou o Conselho de Administração da Parque 
Escolar, E. P. E., por deliberação de 29 de março de 2012, aprovar a 
delegação das seguintes competências nos seus colaboradores:

1 — Aos Diretores Gerais, Dr. Adelino Domingos Gomes Bito, Diretor 
Geral de Contratos, Eng.º Fernando Jorge Militão Gonçalves, Diretor 
Geral de Operação, Dr. Filipe António Alves da Silva, Diretor Geral 
da Delegação Sul, Eng.º Luís José Borges Martins, Diretor Geral da 
Delegação Norte, e Dra. Raquel Maria Alves Ferreira, Diretora Geral 
Administrativa e Financeira; à Secretária -Geral, Dra. Leonor Maria 
Barros de Castro Relvas de Assunção; aos Diretores, Dra. Catarina Vidal 
Côrte -Real Frazão, Diretora de Comunicação e Imagem, Eng.º João 
Carlos Ligorne Pereira Fernandes, Diretor de Sistemas de Informação, 
Eng.º José Victor de Macedo e Brito Pereira Nunes, Diretor do Patrimó-
nio, Eng.º José Paulo da Silva Neves, Diretor de Estudos, Planeamento 
e Apoio à Gestão, e Dra. Paula Irene Martins Campino Afonso Silva, 
Diretora de Recursos Humanos; aos Diretores Coordenadores da Dele-
gação Sul, Eng.º Fernando Marques Ribeiro, Eng.º Luís Mateus Ventura 
Viegas, Eng.º Mário Rui Simões de Oliveira Caldas e aos Diretores 
Coordenadores da Delegação Norte, Eng.º Carlos Nuno Tenreiro Pais 
Costa Pereira, Eng.º João Luís Torres de Sousa Marques e Eng.º Nuno 
Alexandre Dias dos Santos Oliveira de Abreu são delegadas as seguintes 
competências de âmbito geral, no quadro das atribuições das respetivas 
direções, delegações ou coordenações, consoante o caso, sem prejuízo 
do disposto nos números 11 e 12 da presente deliberação:

a) Assinar correspondência, bem como certidões, declarações e re-
querimentos a apresentar perante entidades públicas, relativas a assuntos 
de natureza corrente;

b) Aprovar as férias e licenças dos respetivos colaboradores, bem 
como as alterações às férias aprovadas;

c) Decidir sobre os pedidos de justificação de faltas dos respetivos 
colaboradores;

d) Autorizar a realização de despesas até ao montante, por contrato, 
consoante o caso, de:

i) € 25.000 (vinte e cinco mil euros), acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor, no caso dos diretores gerais e da secretária -geral;

ii) € 5.000 (cinco mil euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, 
através do procedimento de Ajuste Direto Simplificado previsto no 
artigo 128.º do Código dos Contratos Públicos, no caso dos diretores e 
dos diretores coordenadores das delegações;

e) Autorizar deslocações e estadias em território nacional dos res-
petivos colaboradores, bem como a realização das despesas inerentes 
às mesmas;

f) Aprovar a escolha do tipo de procedimento de formação de contra-
tos, até ao limite das competências delegadas neste ou noutro número 
da presente deliberação, para autorização de despesas, bem como as 
respetivas peças do procedimento, desde que estas correspondam a 
modelos em vigor na empresa previamente aprovadas pelo Conselho 
de Administração, ou, não o sendo, desde que obtida a aprovação pré-
via escrita do Diretor Geral de Contratos, e praticar os demais atos no 
procedimento de contratação até à adjudicação, inclusive;

g) Aprovar minutas de contratos referentes a despesas por si aprovadas 
ao abrigo deste ou doutro número da presente delegação de competências, 
desde que correspondam a modelos em vigor na empresa previamente 




