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 Despacho n.º 24/2013
Manda o Chefe do Estado -Maior da Armada promover por diuturni-

dade, ao posto de primeiro -marinheiro em regime de contrato da classe 
de eletromecânicos, nos termos do disposto da alínea c) do n.º 1 e n.º 2 
do artigo 305.º, do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 236/99, de 25 de junho, por satisfazerem 
as condições gerais e especiais de promoção previstas no artigo 299.º e 
no n.º 6 do artigo 305.º do referido Estatuto e em conformidade com o 
Despacho n.º 9878 -B/2012, de 20 de julho, do Ministro de Estado e das 
Finanças e do Ministro da Defesa Nacional, os seguintes militares:

9302707, segundo -marinheiro EM RC Filipe André Gouveia Rua;
9306907, segundo -marinheiro EM RC Pedro Miguel Rocha Cor-

deiro.

As referidas praças contam a antiguidade do novo posto desde 21 
de dezembro de 2012, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do 
artigo 175.º do EMFAR, produzindo a promoção efeitos remuneratórios 
no dia seguinte ao da publicação do presente Despacho, nos termos do 
n.º 1 e n.º 3 do artigo 20.º -A, da Lei n.º 64/2011, de 30 de dezembro, 
aditado pela Lei n.º 20/2012, de 14 de maio, ficando na primeira posição 
da estrutura remuneratória do novo posto, conforme previsto no n.º 1 do 
artigo 8.º do Decreto -Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro.

Ficam posicionados na lista de antiguidade, à esquerda do 9337306, 
primeiro -marinheiro EM RC Lino Rafael Cordeiro Rodrigues, pela 
ordem indicada.

20 de dezembro de 2012. — Por subdelegação do Diretor do Serviço 
de Pessoal, o Chefe da Repartição de Sargentos e Praças, Luís António 
de Oliveira Belo Fabião, capitão-de-mar-e-guerra.

206621478 

 EXÉRCITO

Comando do Pessoal

Direção de Administração de Recursos Humanos

Repartição de Pessoal Militar

Despacho n.º 25/2013
Por despacho de 20 de dezembro de 2012 do Chefe da RPM/DARH, ao 

abrigo dos poderes que lhe foram subdelegados pelo Exmo. Tenente Ge-
neral Ajudante -General do Exército, pelo Despacho n.º 15905/2012, de 
15 de novembro, publicado no DR, 2.ª série, n.º 241, de 13 de dezembro 
de 2012, após subdelegação, conferida pelo Despacho n.º 2767/2012 de 
8 de fevereiro de 2012, de S. Ex.ª o GEN CEME, inserto no DR 2.ª série 
n.º 41, de 27 de fevereiro de 2012, são promovidos ao posto de sargento-
-ajudante, nos termos do artigo 183.º e alínea c) do artigo 262.º, por 
satisfazerem as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas 
no artigo 56.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 263.º e n.º 2 do artigo 274.º, 
todos do EMFAR, os Sargentos a seguir indicados: 

Posto QEsp NIM Nome Antiguidade

1SAR MED 08997391 José Manuel Fernandes Ganhão 20 -12 -12
1SAR INF 05455791 Pedro Luís Cortesão Faria  . . . . 20 -12 -12
1SAR INF 03045991 Rui Miguel Labaredas Romão 20 -12 -12
1SAR INF 05663491 Rui José dos Santos Cepeda Es-

pinhosa.
20 -12 -12

1SAR INF 18107390 Sérgio Filipe Vasques Nunes . . . 20 -12 -12

As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto nos n.os 1 
e 2 do artigo 20.º-A da Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, aditado 
pelo artigo 4.º da Lei n.º 20/2012, de 14 de maio e na sequência da 
autorização concedida pelo Despacho n.º 9878 -B/2012, de 20 de julho, 
de Suas Excelências os Ministros de Estado e das Finanças e da Defesa 
Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 140, de 20 
de julho de 2012.

20 de dezembro de 2012. — O Chefe da Repartição, José Domingos 
Sardinha Dias, COR ART.

206621486 

 MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Polícia de Segurança Pública

Direção Nacional

Despacho (extrato) n.º 26/2013
Na sequência do procedimento concursal comum para Técnico 

Superior do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Chamusca, o 
Agente M/148376 — Saidy Guevara Martins Machado do Comando 
Metropolitano de Lisboa, concluiu com sucesso o período experimental, 
cessando como tal funções na PSP com efeitos a 29 de julho de 2012, 
por ter celebrado contrato de trabalho por tempo indeterminado com a 
Câmara Municipal de Chamusca.

14 de dezembro de 2012. — O Diretor do Departamento de Recursos 
Humanos, Manuel João, técnico superior.

206621875 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Aviso n.º 2/2013

Procedimento simplificado conducente ao recrutamento
de pessoal médico para a categoria de assistente,

da área de Saúde Pública da carreira especial médica
Nos termos dos n.os 5 a 7 do artigo 12.º -A do Decreto -Lei n.º 204/2003, 

de 18 de agosto, conjugado com o n.º 2 do artigo 3.º do Decreto -Lei 
n.º 45/2009, de 13 de fevereiro, e ao abrigo do Despacho n.º 15630/2012, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 237, de 7 de dezembro, 
faz -se público que, por deliberação de 18 de dezembro de 2012 do Con-
selho Diretivo desta Instituição, se encontra aberto, pelo prazo de 10 
dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da 
República, procedimento de recrutamento simplificado destinado ao pre-
enchimento de 2 postos de trabalho para a categoria de assistente da área 
de Saúde Pública da carreira especial médica, mediante a celebração de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

1 — Requisitos de admissão
Podem candidatar -se ao procedimento simplificado aberto pelo pre-

sente aviso os médicos detentores do grau de especialista de Saúde 
Pública, que tenham concluído o respetivo internato médico na 2.ª época 
de 2012, cujo contrato a termo resolutivo incerto se tenha mantido, nos 
termos do n.º 6 do artigo 12.º -A do Decreto -Lei n.º 203/2004, de 18 
de Agosto.

2 — Prazo de apresentação de candidaturas
Dez dias úteis, contados a partir da data da publicação do presente 

aviso no Diário da República.
3 — Método de seleção
O método de seleção tem por base o resultado da prova de avalia-

ção final do internato médico e de uma entrevista de seleção a reali-
zar para o efeito, nos termos do n.º 5 do artigo 12.º -A do Decreto -Lei 
n.º 203/2004, de 18 de agosto, aditado pelo Decreto -Lei n.º 45/2009, 
de 13 de fevereiro.

4 — Caracterização dos postos de trabalho
Aos postos de trabalho cuja ocupação aqui se pretende corresponde 

o conteúdo funcional estabelecido no artigo 11.º do Decreto -Lei 
n.º 177/2009, de 4 de agosto.

5 — Remuneração
A remuneração base mensal ilíquida a atribuir corresponde à remu-

neração de ingresso na categoria de assistente, no regime de tempo 
completo.

 Os referidos Sargentos contam a antiguidade do novo posto desde a 
data indicada, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 175.º 
do EMFAR, ficando integrados na primeira posição da estrutura remu-
neratória do novo posto, conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do 
Decreto -Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro.

Têm direito ao vencimento pelo novo posto desde o dia seguinte 
ao da publicação do diploma de promoção no Diário da República, 
nos termos do n.º 3 do artigo 20.º-A, da Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de 
dezembro (Orçamento do Estado para 2012), aditado pelo artigo 4.º da 
Lei n.º 20/2012, de 14 de maio.

Ficam na situação de QQESP, no respetivo quadro especial, ao abrigo 
do artigo 172.º do EMFAR e posicionados na Lista Geral de Antiguidades 
do seu quadro especial, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º do EMFAR.
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6 — Local de trabalho
As funções serão exercidas nas instalações dos Agrupamentos de 

Centros de Saúde desta Região, cuja distribuição dos postos de trabalho 
a seguir se indica: 

ACES Número
de vagas

ACES de Alto Trás -os -Montes — Alto Tâmega e Barroso 1
ACES do Douro II — Douro Sul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

 7 — Prazo de validade
O procedimento de recrutamento simplificado aberto pelo presente 

aviso é válido para a ocupação dos postos de trabalho acima enunciados, 
terminando com o seu preenchimento.

8 — Legislação aplicável
O procedimento de recrutamento simplificado aberto pelo presente 

aviso rege -se pelo disposto nos 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 pelo Decreto-
-Lei n.º 177/2009, de 4 de agosto.

9 — Horário de trabalho
O período normal de trabalho é de 35 horas semanais.
10 — Formalização das candidaturas
10.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-

mento dirigido ao Presidente do Conselho Diretivo da Administração 
Regional de Saúde do Norte, I. P., podendo ser entregues diretamente 
nas instalações da A.R.S. do Norte, I. P., sitas na Rua Nova de S. Cris-
pim, n.º 380 -384, 4049 -002 Porto, nos períodos compreendidos entre 
as 09H00 e as 12H30 e as 14H00 e as 16H30 horas, ou remetidas pelo 
correio, para a mesma morada, com aviso de receção.

10.2 — Do requerimento devem constar os seguintes elementos:
a) Identificação do requerente (nome, estado civil, naturalidade, 

número e data do bilhete de identidade/cartão de cidadão, residência, 
código postal, telefone e e -mail);

b) Pedido para ser admitido ao concurso;
c) Identificação do concurso, mediante referência ao número, data e página 

do Diário da República onde se encontra publicado o presente aviso;
d) Identificação dos documentos que instruem o requerimento, bem 

como a sua sumária caracterização;
e) Natureza do vínculo e estabelecimento ou serviço em que se en-

contra a exercer funções;
f) Endereço para onde deve ser remetido qualquer expediente relativo 

ao procedimento de recrutamento.

10.3 — A candidatura deverá ser acompanhada dos seguintes ele-
mentos:

a) Documento comprovativo do grau de especialista na área de exer-
cício profissional a que respeita o concurso, com indicação do resultado 
quantitativo da prova de avaliação final do respetivo internato médico;

b) Documento comprovativo do cumprimento dos deveres militares 
ou de serviço cívico, quando obrigatório;

c) Certificado de sanidade para o exercício de funções públicas, 
passado pela autoridade de saúde da área de residência;

d) Certificado do registo criminal;
e) Documento comprovativo de inscrição na Ordem dos Médicos.

10.4 — A apresentação dos documentos referidos nas alíneas b) a e) do 
ponto anterior pode ser substituída por declaração no requerimento, sob 
compromisso de honra e em alíneas separadas, da situação precisa em que 
o candidato se encontra relativamente a cada um desses requisitos.

11 — Composição e identificação do Júri
O Júri do presente procedimento de recrutamento simplificado terá 

a seguinte composição:
Presidente: Dr.ª Eduarda Maria de Oliveira Ferreira, Assistente Graduada 

Sénior de Saúde Pública do ACES do Grande Porto VI — Porto Oriental.
1.º Vogal Efetivo: Dr. Rui Manuel Gomes dos Santos, Assistente Gra-

duado Sénior de Saúde Pública do ACES do Grande Porto III — Maia/
Valongo, que substituíra a presidente nas suas faltas e impedimentos.

2.º Vogal Efetivo: Dr. Fernando António Figueiredo Borges Diniz, 
Assistente Graduado de Saúde Pública do ACES do Tâmega III — Vale 
do Sousa Norte.

1.º Vogal Suplente: Dr.ª Maria de Lurdes de Araújo Maio Gonçal-
ves, Assistente Graduada de Saúde Pública do ACES do Grande Porto 
VI — Porto Oriental.

2.º Vogal Suplente: Dr. Jorge Manuel Oliveira Gonçalves, Assistente 
Graduado de Saúde Pública do ACES do Grande Porto V — Porto Ocidental.

12 — Afixação da lista de candidatos admitidos e excluídos
A lista de candidatos admitidos e excluídos será afixada nas instalações 

da A.R.S. do Norte, I. P., sitas na Rua Nova de S. Crispim, n.º 380 -384, 
4049 -002 Porto.

13 — Igualdade de oportunidades no acesso ao emprego
Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Admi-

nistração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente 
uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no 
acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupu-
losamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

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

206626605 

 Aviso n.º 3/2013

Procedimento simplificado conducente ao recrutamento
de pessoal médico para a categoria de assistente,

da área Medicina Geral e Familiar da carreira especial médica
Nos termos dos n.os 5 a 7 do artigo 12.º -A do Decreto -Lei n.º 204/2003, 

de 18 de agosto, conjugado com o n.º 2 do artigo 3.º do Decreto -Lei 
n.º 45/2009, de 13 de fevereiro, e ao abrigo do Despacho n.º 15630/2012, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 237, de 7 de dezembro, faz-
-se público que, por deliberação de 18 de dezembro de 2012 do Conselho 
Diretivo desta Instituição, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, 
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República, 
procedimento de recrutamento simplificado destinado ao preenchimento 
de 24 postos de trabalho para a categoria de assistente da área de Medi-
cina Geral e Familiar da carreira especial médica, mediante a celebração 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

1 — Requisitos de admissão
Podem candidatar -se ao procedimento simplificado aberto pelo presente 

aviso os médicos detentores do grau de especialista de Medicina Geral e 
Familiar, que tenham concluído o respetivo internato médico na 2.ª época de 
2012, cujo contrato a termo resolutivo incerto se tenha mantido, nos termos 
do n.º 6 do artigo 12.º -A do Decreto -Lei n.º 203/2004, de 18 de agosto.

2 — Prazo de apresentação de candidaturas
Dez dias úteis, contados a partir da data da publicação do presente 

aviso no Diário da República.
3 — Método de seleção
O método de seleção tem por base o resultado da prova de avaliação 

final do internato médico e de uma entrevista de seleção a realizar para o 
efeito, nos termos do n.º 5 do artigo 12.º -A do Decreto -Lei n.º 203/2004, 
de 18 de agosto, aditado pelo Decreto -Lei n.º 45/2009, de 13 de fevereiro.

4 — Caracterização dos postos de trabalho
Aos postos de trabalho cuja ocupação aqui se pretende corresponde 

o conteúdo funcional estabelecido no artigo 11.º do Decreto -Lei 
n.º 177/2009, de 4 de agosto.

5 — Remuneração
A remuneração base mensal ilíquida a atribuir corresponde à remuneração 

de ingresso na categoria de assistente, no regime de tempo completo.
6 — Local de trabalho
As funções serão exercidas nas instalações dos Agrupamentos de 

Centros de Saúde desta Região, cuja distribuição dos postos de trabalho 
a seguir se indica: 

ACES Número
de vagas

ACES de Alto Trás -os -Montes — Alto Tâmega e Barroso 1
ACES do Cavado I — Braga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ACES do Cavado II — Gerês/Cabreira . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ACES do Cavado III — Barcelos/Esposende  . . . . . . . . . . . 2
ACES do Tâmega I — Baixo Tâmega. . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ACES do Tâmega II — Vale do Sousa Sul  . . . . . . . . . . . . . 2
ACES do Tâmega III — Vale do Sousa Norte. . . . . . . . . . . 4
ACES do Ave — Famalicão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
ACES do Alto Ave — Guimarães/Vizela/Terras de Basto 1
ACES do Grande Porto I — Santo Tirso/Trofa . . . . . . . . . . 2
ACES do Grande Porto VII — Gaia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
ACES do Grande Porto VIII — Espinho/Gaia  . . . . . . . . . . 1
ACES de Entre Douro e Vouga I — Feira /Arouca . . . . . . . 1
ACES de Entre Douro e Vouga II — Aveiro Norte . . . . . . . 1

 7 — Prazo de validade
O procedimento de recrutamento simplificado aberto pelo presente 

aviso é válido para a ocupação dos postos de trabalho acima enunciados, 
terminando com o seu preenchimento.

8 — Legislação aplicável
O procedimento de recrutamento simplificado aberto pelo presente 

aviso rege -se pelo disposto nos 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 pelo Decreto-
-Lei n.º 177/2009, de 4 de agosto.




