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com efeitos a partir de 17 de junho de 2011, com o trabalhador Maria 
de Fátima Gonçalves Silva para exercício de funções correspondentes 
à carreira e categoria de Técnico Superior, na área de Serviço Social, 
ficando a auferir a remuneração correspondente à 2.ª posição remune-
ratória, nível 15 da tabela única remuneratória da carreira de Técnico 
Superior, no valor de 1201,48 €.

Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex vi n.º 2 
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a 
seguinte composição:

Presidente — Ileine Maria Noronha Lopes, Assistente Graduada de 
Clínica Geral e Diretora Executiva do ACES VI -Loures.

Vogais efetivos — Maria Helena Oliveira Morgado Canada, Chefe 
de Serviço de Clínica Geral, que substituirá o presidente nas suas faltas 
ou impedimentos, e Maria Leonor Murjal da Silva, Chefe de Serviço 
de Saúde Pública;

Vogais suplentes — Isabel Maria Quaresma Santos Oliveira Martins, 
Assistente Graduada de Clínica Geral e Marina Paula Ferreira Silvestre, 
Assistente Graduada de Clínica Geral.

O período experimental inicia -se com a celebração do referido contrato 
e tem a duração de 180 dias, correspondente à duração determinada pelo 
disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 76.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de 
setembro, conjugado com o n.º 2 da cláusula 6.ª do Acordo Colectivo 
de Trabalho n.º 1/2009, de 28 de setembro, e Regulamento de Extensão 
n.º 1 -A/2010, de 2 de março.

18 de junho de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo da Ad-
ministração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Luís 
Manuel Paiva Gomes Cunha Ribeiro.

206219897 

 Aviso (extrato) n.º 9262/2012
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 sequên-
cia de Procedimento concursal aberto por aviso publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 151, de 5 de agosto de 2010, foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
com efeitos a partir de 1 de junho de 2012, com os trabalhadores, José 
Carlos Fernandes dos Santos, Manuel da Silva Martins e Maria Ma-
nuela Pereira da Silva para o preenchimento de três postos de trabalho 
da carreira/categoria de Assistente Operacional, na área de telefonista 
do mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo, I. P./ACES de Grande Lisboa II — Lisboa Oriental, com 
a remuneração correspondente à 1.ª posição remuneratória, nível 1 
da tabela única remuneratória, da carreira de Assistente Operacional, 
correspondente a 485€.

Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex -vi n.º 2 
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a 
seguinte composição:

Presidente: Maria Odete Antunes Capucha, Coordenadora Técnica, 
Carreira de Assistente Técnico

Vogais efetivos: Mário Artur Carvalho Ramalho, Assistente Técnico, 
Carreira de Assistente Técnico, que substituirá a presidente nas suas 
faltas ou impedimentos, e Francisco Monteiro Pires, Assistente Técnico, 
Carreira de Assistente Técnico;

O período experimental inicia -se com a celebração do contrato e 
tem a duração de 90 dias, correspondente à duração determinada pelo 
disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 76.º da Lei n.º 59/2008, de 11 
de setembro.

22 de junho de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo, Dr. Luís 
Manuel Paiva Gomes Cunha Ribeiro.

206220843 

 Despacho (extrato) n.º 9167/2012

Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Re-
gional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P. de 28 -03 -2012, foi ao 

 Centro Hospitalar do Oeste Norte

Aviso n.º 9263/2012

Procedimento simplificado de recrutamento médico, na categoria 
de Assistente Hospitalar, com a especialidade

de Radiologia, da carreira especial médica hospitalar

1 — Nos termos dos n.os 5 a 7 do artigo 12.º -A do Decreto -Lei 
n.º 203/2004, de 18 de agosto, aplicáveis por remissão do n.º 2 do 
artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 45/2009, de 13 de fevereiro, e do Des-
pacho n.º 7702 -D/2012, de 04 de junho, do Secretário de Estado da 
Saúde, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 108, de 04 
de junho de 2012, faz -se público que, se encontra aberto, pelo prazo 
de 10 dias úteis a contar da data da publicação deste aviso no Diário 
da República, processo simplificado de recrutamento de médico, na 
categoria de Assistente Hospitalar, com a especialidade de Radiologia, 
para celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, tendo em vista a ocupação de dois postos de trabalho 
previstos e não ocupados no mapa de Pessoal do Centro Hospitalar 
do Oeste Norte.

2 — Requisitos de admissão ao concurso:
2.1 — Podem candidatar -se a este concurso todos os médicos que 

concluíram o respetivo internato médico na 2.ª época de 2010, nas 
duas épocas de 2011 e na 1.ª época de 2012, na especialidade de 
Radiologia;

2.2 — Estar inscrito na Ordem dos Médicos;
3 — Método de seleção: resultado da prova de avaliação final do inter-

nato médico e entrevista de seleção, nos termos do n.º 5 do artigo 12.º -A 
do Decreto -Lei n.º 203/2004, de 18 de agosto, com a nova redação dada 
pelo Decreto -Lei n.º 45/2009, de 13 de fevereiro.

4 — Local de trabalho: O médico a contratar irá prestar serviço 
no Centro Hospitalar do Oeste Norte  -Hospital de Caldas da Rainha, 
Rua Diário de Notícias, 2500 -176 Caldas da Rainha, podendo no en-
tanto, a mesma ser desenvolvida em qualquer das outras Instituições 
que integram o referido Centro Hospitalar, Hospital de Alcobaça 
Bernardino Lopes de Oliveira e o Hospital de Peniche São Pedro 
Gonçalves Telmo, mas também em outras instituições com as quais 
este estabelecimento tenha ou venha a ter acordos ou protocolos de 
colaboração.

5 — Condições de trabalho e regalias sociais: as genericamente pre-
vistas para os trabalhadores da Administração Pública.

5.1 — Remuneração: é a constante do Anexo 1 do Decreto -Lei 
n.º 73/90, de 3 de março, alterado pelos Decretos -Leis n.os 198/97, de 2 
de agosto e 19/99, de 27 de janeiro.

5.2 — O período normal de trabalho é de 35 horas semanais.
6 — Caraterização do posto de trabalho: aos postos de trabalho 

apresentados a procedimento de correspondem o conteúdo profis-
sional estabelecido no artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 177/2009, de 4 
de agosto.

7 — Formalização das candidaturas:
7.1 — As candidaturas devem ser formalizadas mediante o pre-

enchimento de formulário tipo dirigido ao Presidente do Conselho 
de Administração do Centro Hospitalar do Oeste Norte, e remetida 
através de correio registado com aviso de receção para Serviço Ges-
tão de Pessoal e Recursos Humanos do Centro Hospitalar do Oeste 
Norte, Rua Diário de Notícias, 2500 -176 Caldas da Rainha, dentro 
do prazo de candidatura, podendo ser entregue, pessoalmente, na 
mesma morada.

7.2 — Deve constar no formulário os seguintes elementos:

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

abrigo do disposto no artigo 234.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setem-
bro, autorizada a licença sem vencimento por 1 ano, a Gisela Edith 
Airosa Lopes, técnica de diagnóstico e terapêutica, do mapa de pessoal 
da ARSLVT, I. P., — ACES XI — Cascais, com efeitos reportados a 
18/06/2012.

21 de junho de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo, da 
ARSLVT, I. P., Dr. Luís Manuel Paiva Gomes Cunha Ribeiro.

206218487 
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b) Identificação do procedimento de recrutamento, com a indicação 
da carreira, categoria;

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

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

7.3 — O formulário deve ser acompanhado da seguinte documentação:

a) Certidão comprovativa da posse do grau de assistente da espe-
cialidade de Radiologia, obtida numa das épocas previstas no n.º 2 do 
presente aviso;

b) Documento comprovativo da posse de relação jurídica de emprego 
público, bem como o serviço ou órgão onde exerce funções;

c) Documento comprovativo da inscrição na Ordem dos Médicos;

8 — A lista de candidatos admitidos e excluídos será afixada no Ser-
viço de Gestão de Pessoal e Recursos Humanos deste Centro Hospitalar 
do Oeste Norte, página eletrónica (www.chcrainha.min -saude.pt), e 
notificada aos candidatos por ofício registado com aviso de receção, 
acompanhados de cópia da lista.

9 — A lista de classificação final será publicada no Diário da Re-
pública, 2.ª série.

10 — Para além da publicação no Diário da República, o presente 
aviso será publicitado na Bolsa de Emprego Público, na página eletrónica 
deste Centro Hospitalar (www.chcrainha.min -saude.pt), e em jornal de 
expansão nacional.

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

12 — O júri tem a seguinte composição:

Presidente: Anabela Ferreira Sequeira — Assistente Hospitalar Gra-
duada em Radiologia do Centro Hospitalar do Oeste Norte — Hospital 
de Caldas da Rainha.

Vogais efetivos:

Ângela Cristina Dias Videira Correia — Assistente Hospitalar 
Graduada Sénior em Radiologia, do Centro Hospitalar de Torres Vedras, 
que substitui a Presidente nas suas faltas e impedimentos;

Lídia Henrique Ambrósio Falcão — Assistente Hospitalar de Ra-
diologia do Centro Hospitalar Médio Tejo, E. P. E. — Unidade de 
Abrantes.

Vogais suplentes:

Clara Maria Lopes Teixeira — Assistente Hospitalar Graduada em Ra-
diologia do Centro Hospitalar Médio Tejo, E. P. E. — Unidade de Tomar;

Isabel Maria Pinhão Mateus Lorga Serras — Assistente Hospitalar 
em Radiologia do Centro Hospitalar do Médio Tejo, E. P. E. — Unidade 
de Abrantes.

29 de junho de 2012. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Carlos Manuel Ferreira de Sá.

206218016 

 Aviso n.º 9264/2012

Procedimento simplificado de recrutamento médico na categoria 
de assistente hospitalar com a especialidade de anestesiologia, 

da carreira especial médica hospitalar.

1 — Nos termos dos n.os 5 a 7 do artigo 12.º -A do Decreto -Lei 
n.º 203/2004, de 18 de agosto, aplicáveis por remissão do n.º 2 do ar-
tigo 3.º do Decreto -Lei n.º 45/2009, de 13 de fevereiro, e do Despacho 
n.º 7702 -D/2012, de 4 de junho, do Secretário de Estado da Saúde, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 108, de 4 de junho de 
2012, faz -se público que se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis 
a contar da data da publicação deste aviso no Diário da República, 
procedimento simplificado de recrutamento médico, na categoria de 
Assistente Hospitalar, com a especialidade de Anestesiologia, para 
celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo in-
determinado, tendo em vista a ocupação de dois (2) postos de trabalho 
previstos e não ocupados, no mapa de Pessoal do Centro Hospitalar do 
Oeste Norte.

2 — Requisitos de admissão ao concurso:
2.1 — Podem candidatar -se a este concurso todos os médicos que 

concluíram o respetivo internato médico na 2.ª época de 2010, nas 

duas épocas de 2011 e na 1.ª época de 2012, na especialidade de Anes-
tesiologia;

2.2 — Estar inscrito na Ordem dos Médicos;
3 — Método de seleção: resultado da prova de avaliação final do 

internato médico e entrevista de seleção, nos termos do n.º 5 do ar-
tigo 12.º -A do Decreto -Lei n.º 203/2004, de 18 de agosto, na redação 
dada pelo Decreto -Lei n.º 45/2009, de 13 de fevereiro.

4 — Local de trabalho: O médico a contratar irá prestar serviço 
no Centro Hospitalar do Oeste Norte  -Hospital de Caldas da Rainha, 
Rua Diário de Notícias, 2500 -176 Caldas da Rainha, podendo no en-
tanto, a mesma ser desenvolvida em qualquer das outras Instituições 
que integram o referido Centro Hospitalar, Hospital de Alcobaça 
Bernardino Lopes de Oliveira e o Hospital de Peniche São Pedro 
Gonçalves Telmo, mas também em outras instituições com as quais 
este estabelecimento tenha ou venha a ter acordos ou protocolos de 
colaboração.

5 — Condições de trabalho e regalias sociais: as genericamente pre-
vistas para os trabalhadores da Administração Pública.

5.1 — Remuneração: é a constante do Anexo 1 do Decreto -Lei 
n.º 73/90, de 3 de março, alterado pelos Decretos -Leis n.os 198/97, de 
2 de agosto e 19/99, de 27 de janeiro.

5.2 — O período normal de trabalho é de 35 horas semanais.
6 — Caraterização do posto de trabalho: ao posto de trabalho apresen-

tado a procedimento corresponde o conteúdo profissional estabelecido 
no artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 177/2009, de 4 de agosto.

7 — Formalização das candidaturas:
7.1 — As candidaturas devem ser formalizadas mediante o pre-

enchimento de formulário tipo dirigido ao Presidente do Conselho 
de Administração do Centro Hospitalar do Oeste Norte, e remetida 
através de correio registado com aviso de receção para Serviço Ges-
tão de Pessoal e Recursos Humanos do Centro Hospitalar do Oeste 
Norte, Rua Diário de Notícias, 2500 -176 Caldas da Rainha, dentro 
do prazo de candidatura, podendo ser entregue, pessoalmente, na 
mesma morada.

7.2 — Deve constar no formulário os seguintes elementos:

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

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

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

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

7.3 — O formulário deve ser acompanhado da seguinte documen-
tação:

a) Certidão comprovativa da posse do grau de assistente, da espe-
cialidade de Anestesiologia, obtida numa das épocas previstas no n.º 2 
do presente aviso;

b) Documento comprovativo da posse de relação jurídica de emprego, 
bem como do serviço ou órgão onde exerce funções;

c) Documento comprovativo da inscrição na Ordem dos Médicos.

8 — A lista de candidatos admitidos e excluídos será afixada no Ser-
viço de Gestão de Pessoal e Recursos Humanos deste Centro Hospitalar 
do Oeste Norte, página eletrónica (www.chcrainha.min -saude.pt), e 
notificada aos candidatos por ofício registado com aviso de receção, 
acompanhados de cópia da lista.

9 — A lista de classificação final será publicada no Diário da Re-
pública, 2.ª série.

10 — Para além da publicação no Diário da República, o presente 
aviso será publicitado na Bolsa de Emprego Público, na página eletrónica 
deste Centro Hospitalar (www.chcrainha.min -saude.pt) e em jornal de 
expansão nacional.

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

12 — O júri tem a seguinte composição:

Presidente: Joaquim António do Carmo Lincho Urbano, Assistente 
Hospitalar Graduado Sénior de Anestesiologia, do Centro Hospitalar do 
Oeste Norte — Hospital das Caldas da Rainha.

Vogais efetivos: Dália Maria Gomes Saramago, Assistente Hospita-
lar Graduada de Anestesiologia, do Centro Hospitalar do Oeste Nor-
te — Hospital das Caldas da Rainha, e Estela Galveias Duarte Pimpão 
Martins, Assistente Hospitalar Graduada de Anestesiologia, do Centro 
Hospitalar do Oeste Norte — Hospital de Alcobaça.




