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11 — Composição e identificação do Júri:
Presidente: Luís Manuel Palma, Chefe de Serviço de Ortopedia da 

Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E.
1.º Vogal efetivo: José Vítor Gomes Costa, Chefe de Serviço de Or-

topedia da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E., que 
substituirá o presidente do júri nas suas faltas e impedimentos.

2.º Vogal efetivo: Rui Eduardo Nobre Sousa, Chefe de Serviço de 
Ortopedia da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E.

1.º Vogal suplente: António José Maia de Oliveira, Assistente Gradu-
ado de Ortopedia da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E.

2.º Vogal suplente: Paulo Caimoto Jácome, Chefe de Serviço de 
Cirurgia Geral da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E.

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

da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E., sitas na Rua 
Dr. António Fernando Covas Lima, 7801-849, em Beja.

21 de dezembro de 2012. — A Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Margarida Rebelo da Silveira.

206627391 

 Aviso n.º 142/2013

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

da área hospitalar — radiologia — da carreira especial médica
Nos termos dos n.º 5 a 7 e 13.º do artigo 12.º -A do Decreto -Lei 

n.º 203/2004, 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 
15630/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 237, de 
7 de dezembro, faz -se público que, por deliberação do Conselho de 
Administração da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E., 
de 14 -12 -2012, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar 
da data da publicação do presente aviso no Diário da República, pro-
cedimento simplificado destinado ao preenchimento de 1 (um) posto 
de trabalho para a categoria de assistente da área hospitalar — radiolo-
gia — da carreira especial médica.

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

médicos detentores do grau de especialista de radiologia que tenham 
concluído o respetivo internato médico na 2.ª época de 2012, cujo con-
trato a termo resolutivo incerto se tenha mantido, nos termos do n.º 5 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 tem por base o resultado da prova de avaliação final do 

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

4 — Caracterização do posto de trabalho
Ao posto de trabalho cuja ocupação aqui se pretende, corresponde 

o conteúdo funcional estabelecido no artigo 11.º do Decreto -Lei 
n.º 176/2009, de 4 de agosto.

5 — Remuneração
Nos ternos do artigo 34.º da Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, 

a remuneração base mensal ilíquida a atribuir corresponde à remune-
ração de ingresso na categoria de assistente para os trabalhadores com 
relação jurídica de emprego público, no regime de tempo completo, na 
sua proporção para o regime de 40 horas semanais.

6 — Local de trabalho
Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E.
7 — Prazo de validade
O procedimento de recrutamento simplificado aberto pelo presente 

aviso é válido para a ocupação do posto de trabalho acima enunciado, 
terminando com o seu preenchimento.

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

aviso rege -se pelo disposto nos n.º 5 a 7 e 13 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 176/2009, de 4 de agosto.

9 — Horário de trabalho
O período normal de trabalho é de 40 horas semanais.
10 — Formalização das candidaturas
10.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-

mento dirigido à Presidente do Conselho de Administração da Unidade 

Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E., podendo ser entregues di-
retamente nas suas instalações, sitas no edifício anexo ao Hospital José 
Joaquim Fernandes — Beja, ex -Escola de Enfermagem, Rua Dr. António 
Fernando Covas Lima, 7801 -849 Beja, no período compreendido entre 
as 09:00 horas e as 12:30 horas e entre as 14:00 horas e as 17:30 horas, 
ou remetido 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, naturalidade, número 

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

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 resul-
tado 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 das funções públicas, 
passado pela autoridade de saúde da área de residência;

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

10.4 — A apresentação dos documentos referidos nas alíneas b) e 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
Presidente: Manuel Filipe Dias Cunha Matias Silva, Chefe de Serviço 

de Radiologia da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E..
1.º Vogal efetivo: António Tenreiro Lopes, Chefe de Serviço de Ra-

diologia da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E.., que 
substituirá o presidente do júri nas suas faltas e impedimentos;

2.º Vogal efetivo: Maria Isabel Carrilho Lima Lopes Vasques, As-
sistente Graduada de Radiologia da Unidade Local de Saúde do Baixo 
Alentejo, E. P. E..

1.º Vogal suplente: Maria João Delgado Modesto Hrotko, Assis-
tente Graduada de Radiologia da Unidade Local de Saúde do Baixo 
Alentejo, E. P. E..

2.º Vogal suplente: Maria Helena Dores Tareco Rosa Martelo, 
Assistente de Radiologia da Unidade Local de Saúde do Baixo 
Alentejo, E. P. E..

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

da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E., sitas na Rua Dr. 
António Fernando Covas Lima, 7801 -849, em Beja.

21 de dezembro de 2012. — A Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Margarida Rebelo da Silveira.

206627529 

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, E. P. E.

Aviso n.º 143/2013

Procedimento concursal circunscrito a recrutamento de pessoal 
médico, com o grau de especialista na correspondente área pro-
fissional, que tenham concluído o internato médico na 2.ª época 
do ano de 2012.
1 — Nos termos do disposto no Despacho n.º 15630/2012 do Gabinete 

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, por 
deliberação do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde 
da Guarda, E. P. E. de 12 de dezembro de 2012, se encontra aberto, pelo 
prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso no 
Diário da República, procedimento concursal circunscrito a recrutamento 
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de pessoal médico, com o grau de especialista na correspondente área 
profissional, que tenham concluído o internato médico na 2.ª época do 
ano de 2012, com vista à ocupação de postos de trabalho no mapa de 
pessoal da Unidade Local de Saúde da Guarda, E. P. E., previstos e não 
ocupados, na categoria de assistente, da carreira especial médica, para 
celebração de contrato individual de trabalho por tempo indeterminado, 
ao abrigo do Código do Trabalho, do Decreto -Lei n.º 176/2009, de 
4 de agosto, e Acordo Coletivo de Trabalho publicado no Boletim do 
Trabalho e Emprego n.º 48, de 29 de dezembro de 2011, nas seguintes 
especialidades e números de postos de trabalho: 

Referência Especialidades Postos
 de trabalho

01 Anestesiologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
02 Cardiologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
03 Cirurgia Geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
04 Ginecologia/Obstetrícia  . . . . . . . . . . . . . . . . 1
05 Neurologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
06 Oftalmologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
07 Ortopedia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
08 Pediatria Médica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
09 Radiologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
10 Saúde Pública . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

 2 — Âmbito do recrutamento e requisitos de admissão: Podem 
candidatar -se ao presente procedimento concursal os médicos internos 
que tenham concluído o internato médico na 2.ª época do ano de 2012 
e obtido o grau de especialista na correspondente área profissional de 
especialização acima identificadas.

3 — Métodos de seleção: Resultado da prova de avaliação final do 
internato médico e entrevista de seleção, nos termos do n.º 3 do Despacho 
n.º 15630/2012, de 07 de dezembro que, por sua vez, remete para o 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.

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

dirigido ao Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local 
de Saúde da Guarda, E. P. E., podendo ser entregues diretamente nas ins-
talações da Sede, sitas na Avenida Rainha D. Amélia, 6301 -858 Guarda, 
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 remetidas 
pelo correio, por carta registada com aviso de receção, para a mesma 
morada, considerando -se, neste caso, apresentado dentro do prazo, se 
o mesmo tiver sido expedido até ao termo do prazo fixado neste aviso.

4.2 — A formalização da candidatura só pode ser efetuada por estas 
vias, sob pena da sua não consideração.

4.3 — Do requerimento devem constar os seguintes elementos:
a) Identificação completa do candidato (nome, data de nascimento, 

sexo, nacionalidade, número de identificação fiscal, número e data de 
emissão do bilhete de identidade ou número do cartão do cidadão e 
respetiva data de validade, número da cédula profissional, residência, 
código postal, telefone e endereço eletrónico, caso exista);

b) Categoria profissional e estabelecimento ou serviço de saúde a que o 
requerente se encontra vinculado no âmbito do respetivo internato médico;

c) Pedido para ser admitido ao processo de recrutamento;
d) Identificação do procedimento concursal, mediante menção ao 

número, data e página do Diário da República onde se encontra publi-
cado o aviso de abertura, bem como a referência e área profissional a 
que se candidata;

e) Identificação dos documentos que instruem o requerimento, bem 
como a sua sumária caracterização;

f) Endereço para onde deve ser remetido qualquer expediente relativo 
ao concurso;

g) Menção sob compromisso de honra de que o candidato declara 
serem verdadeiros os factos constantes da candidatura.

4.4 — O requerimento deve ser acompanhado de fotocópia legível 
da seguinte documentação:

a) Documento comprovativo da posse do grau de especialista na respe-
tiva área profissional, com menção expressa da classificação final obtida 
na sequência da conclusão do internato médico na 2.ª época de 2012.

b) Documento comprovativo e atualizado de inscrição na Ordem dos 
Médicos e ter a situação perante a mesma regularizada.

c) Cinco exemplares do Curriculum Vitae que, embora obrigato-
riamente elaborado em modelo europeu, proceda a uma descrição das 
atividades desenvolvidas, devidamente datado, assim como, em todas 
as suas folhas, assinado/rubricado.

4.5 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em 
caso de dúvida sobre a situação que descreve no seu currículo, a apre-
sentação de elementos comprovativos das suas declarações, bem como 
a exibição dos originais dos documentos apresentados.

4.6 — A falta de apresentação dos documentos exigidos no ponto 4.4. 
do presente aviso determina a exclusão dos candidatos.

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

5 — Caracterização do posto de trabalho: Ao posto de trabalho apre-
sentado 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 48, de 29 de dezembro de 2011.

6 — Locais de trabalho: Os candidatos a admitir desenvolverão a sua 
atividade em qualquer das Unidades Hospitalares ou nos Centros de 
Saúde integrados na Unidade Local de Saúde da Guarda, E. P. E.

7 — Posicionamento remuneratório: Nos termos do disposto no ar-
tigo 24.º da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de dezembro, e artigo 20.º e n.º 1 
do artigo 34.º da Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, a remuneração 
mensal ilíquida a atribuir correspondente à 1.ª posição remuneratória da 
tabela salarial da carreira especial médica, na categoria de assistente.

8 — Período normal de trabalho: 40 horas semanais.
9 — A lista de candidatos admitidos e excluídos, bem como a lista unitária 

de ordenação final dos candidatos, será publicada na 2.ª série do Diário Re-
pública e afixada nas instalações da Sede da ULSG, E. P. E., sitas na Avenida 
Rainha D. Amélia, 6301 -858 Guarda e notificadas aos candidatos por correio 
eletrónico, acompanhadas das listas publicadas no Diário República.

10 — Composição do Júri:
Referência 01 — Anestesiologia:
Presidente:
Dr. Manuel Alfredo Dias Costa, Assistente Graduado Sénior de Anes-

tesiologia, da carreira especial médica hospitalar, da Unidade Local de 
Saúde da Guarda, E. P. E.

Vogais Efetivos:
Dr.ª Maria José Pires Fagundes Alexandre Correia, Assistente Gradu-

ada de Anestesiologia, da carreira especial médica hospitalar, da Unidade 
Local de Saúde da Guarda, E. P. E.

Dr.ª Graça Maria Batalha de Oliveira Amado, Assistente Graduada 
de Anestesiologia, da carreira especial médica hospitalar, da Unidade 
Local de Saúde da Guarda, E. P. E.

Vogais suplentes:
Dr.ª Paula Maria Pais Mamede Fonseca, Assistente Graduada de 

Anestesiologia, da carreira especial médica hospitalar, da Unidade Local 
de Saúde da Guarda, E. P. E.

Dr.ª Ilda Maria Albuquerque Gonçalves Mendonça Santos, Assistente 
Graduada de Anestesiologia, da carreira especial médica hospitalar, da 
Unidade Local de Saúde da Guarda, E. P. E.

Referência 02 — Cardiologia:
Presidente:
Dr.ª Maria Cristina Martim Gamboa, Assistente Graduada de Car-

diologia, da carreira especial médica hospitalar, da Unidade Local de 
Saúde da Guarda, E. P. E.

Vogais Efetivos:
Dr. Francisco José Fernandes Luís, Assistente Graduado de Cardiolo-

gia, da carreira especial médica hospitalar, da Unidade Local de Saúde 
da Guarda, E. P. E.

Dr. António José de Campos Peixeiro, Assistente Graduado Sénior de 
Cardiologia, da carreira especial médica hospitalar, do Centro Hospitalar 
Cova da Beira, E. P. E.

Vogais suplentes:
Dr. Luís Vitor Clemente de Oliveira, Assistente de Cardiologia, da carreira 

especial médica hospitalar, do Centro Hospitalar Cova da Beira, E. P. E.
Dr.ª Gisela Ana Paula Bragança, Assistente de Cardiologia, da car-

reira especial médica hospitalar, da Unidade Local de Saúde de Castelo 
Branco, E. P. E.

Referência 03 — Cirurgia Geral:
Presidente:
Dr. Augusto Manuel Almeida Lourenço, Assistente Graduado Sénior 

de Cirurgia Geral, da carreira especial médica hospitalar, da Unidade 
Local de Saúde da Guarda, E. P. E.
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Vogais Efetivos:

Dr.ª Maria Adelaide Veloso Lucas Queirós Campos, Assistente Gradu-
ada de Cirurgia Geral, da carreira especial médica hospitalar, da Unidade 
Local de Saúde da Guarda, E. P. E.

Dr. Javier Arias Aparício, Assistente de Cirurgia Geral, da car-
reira especial médica hospitalar, da Unidade Local de Saúde da 
Guarda, E. P. E.

Vogais suplentes:

Dr. José Manuel dos Santos Carvalho Rodrigues, Assistente de Ci-
rurgia Geral, da carreira especial médica hospitalar, da Unidade Local 
de Saúde da Guarda, E. P. E.

Dr.ª Sónia Isabel Barbora Bispo, Assistente de Cirurgia Geral, da 
carreira especial médica hospitalar, da Unidade Local de Saúde da 
Guarda, E. P. E.

Referência 04 — Ginecologia/Obstetricia:
Presidente:

Dr.ª Cremilda Maria Sucena Santos e Sousa, Assistente Graduada 
de Ginecologia/Obstetrícia, da carreira especial médica hospitalar, da 
Unidade Local de Saúde da Guarda, E. P. E.

Vogais Efetivos:

Dr. José Aníbal Pinto Silva, Assistente Graduado de Ginecologia/
Obstetrícia, da carreira especial médica hospitalar, da Unidade Local 
de Saúde da Guarda, E. P. E.

Dr. Mário Leonel Alves Couceiro Costa, Assistente Graduado de Gi-
necologia/Obstetrícia, da carreira especial médica hospitalar, da Unidade 
Local de Saúde da Guarda, E. P. E.

Vogais suplentes:
Dr.ª Maria Eduarda Falcão Braz Pires, Assistente Graduada de Gine-

cologia/Obstetrícia, da carreira especial médica hospitalar, da Unidade 
Local de Saúde da Guarda, E. P. E.

Dr. Albertino Almeida Chaves, Assistente Graduado de Ginecologia/
Obstetrícia, da carreira especial médica hospitalar, da Unidade Local de 
Saúde da Guarda, E. P. E.

Referência 05 — Neurologia:
Presidente:
Dr. Francisco Javier Ros Forteza, Assistente de Neurologia, da 

carreira especial médica hospitalar, da Unidade Local de Saúde da 
Guarda, E. P. E.

Vogais Efetivos:
Dr. Pedro Simões Rosado, Assistente Graduado Sénior de Neurologia, 

da carreira especial médica hospitalar, do Centro Hospitalar Cova da 
Beira, E. P. E.

Dr.ª Maria Luiza Constante Rosado, Assistente Graduada de Neu-
rologia, da carreira especial médica hospitalar, do Centro Hospitalar 
Cova da Beira, E. P. E.

Vogais suplentes:
Dr. Francisco José Alvarez Perez, Assistente de Neurologia, da 

carreira especial médica hospitalar, do Centro Hospitalar Cova da 
Beira, E. P. E.

Dr. Gustavo António Pereira Rodrigues Cordeiro, Assistente de Neu-
rologia, da carreira especial médica hospitalar, do Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra, E. P. E.

Referência 06 — Oftalmologia:
Presidente:
Dr. Manuel Armando Ferreira Dias Santos, Assistente Graduado Sé-

nior de Oftalmologia, da carreira especial médica hospitalar, da Unidade 
Local de Saúde da Guarda, E. P. E.

Vogais Efetivos:
Dr. José Atanásio Varelas, Assistente Graduado de Oftalmologia, 

da carreira especial médica hospitalar, da Unidade Local de Saúde da 
Guarda, E. P. E.

Dr. Miguel Filipe Rodrigues Oliveira Lourenço, Assistente de Oftal-
mologia, da carreira especial médica hospitalar, da Unidade Local de 
Saúde da Guarda, E. P. E.

Vogais suplentes:

Dr. Joaquim Bernardes Mira, Assistente Graduado Sénior de Oftal-
mologia, da carreira especial médica hospitalar do Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra, E. P. E.

Dr. Mário Manuel de Jesus Pereira Alfaiate, Assistente Graduado de 
Oftalmologia, da carreira especial médica hospitalar do Centro Hospitalar 
e Universitário de Coimbra, E. P. E.

Referência 07 — Ortopedia:
Presidente:

Dr. José João Garcia Pires, Assistente Graduado Sénior de Ortopedia, 
da carreira especial médica hospitalar, da Unidade Local de Saúde da 
Guarda, E. P. E.

Vogais Efetivos:

Dr. Luís Antonio Ribeiro Camarinha, Assistente Graduado Sénior de 
Ortopedia, da carreira especial médica hospitalar, da Unidade Local de 
Saúde da Guarda, E. P. E.

Dr. Jorge Manuel Alexandre Costa Correia, Assistente Graduado de 
Ortopedia, da carreira especial médica hospitalar, da Unidade Local de 
Saúde da Guarda, E. P. E.

Vogais suplentes:
Dr. Eduardo José Mendes Araújo, Assistente Graduado de Ortopedia, 

da carreira especial médica hospitalar, da Unidade Local de Saúde da 
Guarda, E. P. E.

Dr. José Manuel Lemos Ferreira, Assistente Graduado de Ortopedia, 
da carreira especial médica hospitalar, da Unidade Local de Saúde da 
Guarda, E. P. E.

Referência 08 — Pediatria Médica:
Presidente:
Dr. António Figueira Mendes, Assistente Graduado Sénior de Pedia-

tria, da carreira especial médica hospitalar, da Unidade Local de Saúde 
da Guarda, E. P. E.

Vogais Efetivos:
Dr. Pedro Miguel Cabral de Carvalho, Assistente de Pediatria, da 

carreira especial médica hospitalar, da Unidade Local de Saúde da 
Guarda, E. P. E.

Dr. Pedro Miguel Patrício Guerra, Assistente de Pediatria, da 
carreira especial médica hospitalar, da Unidade Local de Saúde da 
Guarda, E. P. E.

Vogais suplentes:
Dr.ª Maria Isabel Fernandez Gonzalez, Assistente de Pediatria, da 

carreira especial médica hospitalar, da Unidade Local de Saúde da 
Guarda, E. P. E.

Dr.ª Maria Leonor Salicio Geanini, Assistente de Pediatria, da 
carreira especial médica hospitalar, da Unidade Local de Saúde da 
Guarda, E. P. E.

Referência 09 — Radiologia:
Presidente:
Dr.ª Ana Paula Abranches da Costa, Assistente Graduada Sénior de 

Radiologia, da carreira especial médica hospitalar, da Unidade Local 
de Saúde da Guarda, E. P. E.

Vogais Efetivos:
Dr. Manuel Esteves Simões, Assistente Graduado Sénior de Radiolo-

gia, da carreira especial médica hospitalar, do Centro Hospitalar Cova 
da Beira, E. P. E.

Dr.ª Cristina Maria Gonçalves Santiago, Assistente Graduada de 
Radiologia, da carreira especial médica hospitalar, do Hospital de São 
Teotónio, E. P. E.

Vogais suplentes:
Dr.ª Ana Cristina Filipa Vaz dos Santos, Assistente Graduada de Ra-

diologia, da carreira especial médica hospitalar, do Centro Hospitalar 
Baixo Vouga, E. P. E.

Dr.ª Ana Sofia Pando Micaelo Ferreira, Assistente de Radiologia, 
da carreira especial médica hospitalar, do Centro Hospitalar Cova da 
Beira, E. P. E.
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Referência 10 — Saúde Pública
Presidente:
Dr.ª Ana Isabel Correia Viseu, Assistente Graduada de Saúde Pú-

blica, da carreira especial médica, da Unidade Local de Saúde da 
Guarda, E. P. E.

Vogais Efetivos:
Dr. José Manuel Martins Valbom, Assistente Graduado Sénior de 

Saúde Pública, da carreira especial médica, da Unidade Local de Saúde 
da Guarda, E. P. E.

Dr.ª Maria Assunção Marques Prata Ferreira, Assistente Graduada 
de Saúde Pública, da carreira especial médica, da Unidade Local de 
Saúde da Guarda, E. P. E.

Vogais suplentes:
Dr.ª Henriqueta Luísa Duarte Forte, Assistente Graduada Sénior de 

Saúde Pública, da carreira especial médica, da Administração Regional 
de Saúde do Centro, I. P. — ACES Cova da Beira

Dr.ª Isabela Maria França Silva de Almeida, Assistente Graduada 
Sénior de Saúde Pública, da carreira especial médica, da Administração 
Regional de Saúde do Centro, I. P. — ACES Dão Lafões II

10.1 — O presidente do júri será substituído, nas suas ausências e 
impedimentos, pelo primeiro vogal efetivo.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
21 de dezembro de 2012. — O Presidente do Conselho de Adminis-

tração, Dr. Vasco Teixeira Lino.
206627959 

 Aviso (extrato) n.º 144/2013
Para conhecimento dos interessados, tornase pública a lista unitá-

ria de ordenação final do processo simplificado de recrutamento de 
pessoal médico, com vista ao preenchimento de um posto de trabalho 
na categoria de Assistente da especialidade de Psiquiatria da Carreira 
Especial Médica, do mapa de pessoal da Unidade Local de Saúde da 
Guarda, E. P. E., publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 123, 
de 27 de junho de 2012, Aviso n.º 8793/2012, Referência P.

Candidatos Aprovados:
Carla Sofia Sanches Silva, com dezanove valores.

Candidatos Excluídos:
Ana Eduarda Martins Ribeiro, excluída por falta de comparência à 

entrevista.
Eva Maria Ramos Vicente Gonçalves, excluída por falta de compa-

rência à entrevista.
Filipa Isabel Simões Veríssimo, excluída por falta de comparência 

à entrevista.
Joana Pereira da Maia, excluída por falta de comparência à entre-

vista.
Maria Joana de Sá Ferreira, excluída por falta de comparência à 

entrevista.
Maria Manuela Pereira Bernarda da Fonseca Matos, excluída por 

falta de comparência à entrevista.
Nuno Gonçalves Gomes Fernandes Madeira, excluído por falta de 

comparência à entrevista.

Nos termos do disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código do Pro-
cedimento Administrativo e da Cláusula n.º 26.º do Acordo Coletivo, 
publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 48, de 29 de dezembro 
de 2011, notificamse os candidatos supra identificados, para se pronun-
ciar, no prazo de 10 dias úteis a contar da data da notificação (data da 
publicação do presente aviso).

21 de dezembro de 2012. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Dr. Vasco Teixeira Lino. 

206626687 

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 145/2013

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

da área de medicina geral e familiar da carreira médica
Nos termos dos n.os 5 a 7 e 13.º do artigo 12.º -A do Decreto -Lei 

n.º 203/2004, 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, 2.ª sé-
rie, de 7 de dezembro, faz -se público que, por deliberação do Conselho de 
Administração da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E. P. E., 
datada de 12 de dezembro de 2012, 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 4 (quatro) posto(s) de trabalho para a categoria de 
assistente da área de medicina geral e familiar da carreira médica.

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

sente 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 man-
tido, nos ternos do n.º 5 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 do(s) posto(s) de trabalho
Ao(s) posto(s) de trabalho cuja ocupação aqui se pretende corres-

ponde o conteúdo funcional estabelecido no artigo 11.º do Decreto -Lei 
n.º 176/2009, de 4 de agosto.

5 — Remuneração
Nos termos do artigo 34.º da Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, 

A remuneração base mensal ilíquida a atribuir corresponde à remune-
ração de ingresso na categoria de assistente para os trabalhadores com 
relação jurídica de emprego público, no regime de tempo completo. na 
sua proporção para o regime de 40 horas semanais.

6 — Local de trabalho
Centros de Saúde da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, 

EPE.
7 — Prazo de validade
O procedimento de recrutamento simplificado aberto pelo pre-

sente aviso é válido para a ocupação do(s) posto(s) de trabalho acima 
enunciado(s), 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 176/2009, de 4 de agosto.

9 — Horário de trabalho
O período normal de trabalho é de 40 horas semanais.
10 — Formalização das candidaturas
10.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento dirigido à Sr.ª Presidente do Conselho de Administração da 
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE, podendo ser entre-
gue diretamente nas sua instalações, sitas na Avenida de Santo António 
7300 -853 Portalegre, no período compreendido entre as 09,00 horas e 
as 17,30 horas, ou remetido 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, naturalidade, número 

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

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;




