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 Despacho n.º 16076/2012
Por despacho de 29 de novembro de 2012 do Presidente do Conselho 

Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., e nos 
termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei 
n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se público que Andreia Marisa 
Penso Pereira, concluiu com sucesso o período experimental, com a 
avaliação final de 19,6 valores, na sequência da celebração do contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com este 
instituto público, para o desempenho de funções da carreira/categoria 
de técnico superior.

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

206590641 

 Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.

Aviso n.º 16846/2012

Processo de recrutamento de médicos, com a especialidade 
de Medicina Geral e Familiar, que concluíram o respetivo 
internato médico na 2.ª época de 2012, na Região de Saúde 
do Centro.
1 — Nos termos do Despacho n.º 15630/2012, de 3 de dezembro, 

do Secretário de Estado da Saúde, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 237, de 7 de dezembro de 2012, faz -se público que, se encon-
tra aberto, ao abrigo do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 45/2009, de 
13 de fevereiro, em conjugação com a alínea b) do n.º 1 do artigo 2.º do 
Decreto -Lei n.º 112/98, de 24 de abril, pelo prazo de 10 dias úteis a contar 
da data da publicação deste aviso no Diário da República, processo de 
recrutamento de médicos com a especialidade de medicina geral e fami-
liar que concluíram o respetivo internato médico na 2.ª época de 2012, na 
Região de Saúde do Centro, para celebração de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, tendo em vista a ocupação 
de nove postos de trabalho da categoria de Assistente, previstos e não 
ocupados, nos Agrupamentos de Centros de Saúde que se indicam:

Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga: 1 posto de tra-
balho

Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Mondego: 2 postos de 
trabalho

Agrupamento de Centros de Saúde do Dão Lafões: 3 postos de tra-
balho

Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Interior: 2 postos de 
trabalho

Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Litoral: 1 posto de 
trabalho

2 — Requisitos de admissão ao concurso: podem candidatar -se a esta 
concurso todos os médicos, com a especialidade de medicina geral e 
familiar, que concluíram o respetivo internato médico na 2.ª época de 
2012, na Região de Saúde do Centro.

3 — Métodos de Seleção: Resultado da prova de avaliação final 
do internato 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, na redação 
dada pelo Decreto -Lei n.º 45/2009, de 13 de fevereiro.

A valoração final dos candidatos expressa -se na escala de 0 a 20 valo-
res, em resultado da média aritmética obtida das classificações obtidas na 
prova de avaliação final do internato médico e da entrevista de seleção 
até às milésimas, obtida através da seguinte fórmula:

Classificação Final = 80 % avaliação final do internato médico + 
+ 20 % entrevista de seleção

3.1 — Temas da entrevista de seleção:
Evolução dos sistemas de saúde;
A gestão clínica numa lista de utentes;
Comunicação na consulta;
A reforma dos Cuidados de Saúde Primários em Portugal;
Relação médico doente;
Articulação de cuidados de saúde;
Investigação em Medicina Geral e Familiar;
Gestão de recursos.

As entrevistas de seleção serão realizadas por ordem alfabética, no 
próximo dia 15 de janeiro de 2013, a partir das 9 horas, na Coordenação 
do Internato Médico de Medicina Geral e Familiar da Zona Centro, sita 

no Centro de Saúde de Norton de Matos, Av. Dr. Mendes Silva — Vale 
das Flores, 3030-193 Coimbra.

4 — Formalização das candidaturas:
4.1 — As candidaturas devem ser formalizadas mediante requerimento 

dirigido ao Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de 
Saúde, IP (ARSC, IP), podendo ser entregues diretamente nas instalações 
da ARSC, IP, sitas na Alameda Júlio Henriques, s/n 3001 -553 Coimbra, 
nos períodos compreendidos entre as 09h00 e as 12h00 e as 14h00 e as 
16h30, até ao último dia do prazo estabelecido neste aviso, ou podem 
ser remetidas pelo correio, para a mesma morada, por carta registada, 
situação em que se atenderá à data do respetivo registo.

4.2 — Do requerimento devem constar os seguintes elementos:
a) Identificação completa — nome, naturalidade, número e data do 

bilhete de identidade ou cartão de cidadão, residência, código postal 
e telefone.

b) Pedido para ser admitido ao concurso;

4.3 — O requerimento deve ser acompanhado da seguinte docu-
mentação:

a) Documento comprovativo da posse do grau de assistente com a 
especialidade de medicina geral e familiar, obtido na 1.ª época de 2012, 
na Região de Saúde do Centro.

5 — Afixação da lista de candidatos admitidos e excluídos: a referida 
lista será afixada nas instalações da ARSC, IP, sitas na AV. Fernão de 
Magalhães, n.º 481, 2.º, 3000 — 177 Coimbra e disponibilizada no site 
da ARSC, IP, no endereço eletrónico www.arscentro.min -saude.pt.

6 — O júri tem a seguinte composição:
Presidente: Rui Artur Coutinho Silva Nogueira — Assistente Graduado 

de Medicina Geral e Familiar do ACES do Baixo Mondego;
1.º Vogal Efetivo: Emília da Fonseca Nina — Assistente de Medicina 

Geral e Familiar do ACES do Baixo Mondego, que substituirá o presi-
dente nas suas faltas ou impedimentos;

2.º Vogal Efetivo — António José Ramos Aguiar de Lemos — Assis-
tente Graduado de Medicina Geral e Familiar do ACES do Dão Lafões;

1.º Vogal Suplente — Maria Manuela Ferreira Celavisa Martins — As-
sistente Graduada de Medicina Geral e Familiar do ACES do Baixo 
Mondego;

2.º Vogal Suplente — Fernando Pais Pinto — Assistente Graduado de 
Medicina Geral e Familiar do ACES do Baixo Mondego.

11 de dezembro de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo, José 
Manuel Azenha Tereso.

206592748 

 Declaração de retificação n.º 1608/2012
Por ter sido publicada com inexatidão a deliberação n.º 1867/2012, 

inserta no Diário da República, 2.ª série, n.º 235, de 5 de dezembro de 
2012, retifica -se que onde se lê «Unidade de Planeamento em Saúde» 
deve ler -se «Unidade de Investigação e Planeamento em Saúde» e 
onde se lê «Unidade de Administração Geral» deve ler -se «Unidade de 
Aprovisionamento, Logística e Património».

7 de dezembro de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo, José 
Manuel Azenha Tereso.

206590974 

 Declaração de retificação n.º 1609/2012
Por ter sido publicada com inexatidão a deliberação n.º 1878/2012, 

inserta no Diário da República, 2.ª série, n.º 238, de 10 de dezembro de 
2012, retifica -se que onde se lê «Unidade de Planeamento em Saúde» 
deve ler -se «Unidade de Investigação e Planeamento em Saúde» e 
onde se lê «Unidade de Administração Geral» deve ler -se «Unidade de 
Aprovisionamento, Logística e Património».

11 de dezembro de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo, José 
Manuel Azenha Tereso.

206593452 

 Declaração de retificação n.º 1610/2012
Por ter sido publicado com inexatidão o aviso n.º 16476/2012, inserto 

no Diário da República, 2.ª série, n.º 238, de 10 de dezembro de 2012, 
retifica -se que onde se lê «47 — Andreia Liane Oliveira Ferreira Ama-
ral (a) — 16,700» deve ler -se «47 — Andreia Liane Oliveira Ferreira 
Amaral (b) — 16,700».

11 de dezembro de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo, José 
Manuel Azenha Tereso.

206593874 




