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dos e publicados, bem como das atividades científicas desenvolvidas e 
correspondentes períodos.

d) Dois exemplares de cada um dos trabalhos mencionados no cur-
riculum vitæ.

11 — Serão excluídos da admissão ao concurso os candidatos que 
formalizem incorretamente a sua candidatura ou que não comprovem 
os requisitos exigidos no presente concurso.

12 — A lista de candidatos excluídos e admitidos bem como a lista 
de classificação final serão afixadas nas instalações do INIAV, em Oei-
ras, publicitadas na página eletrónica do INIAV, sendo os candidatos 
notificados por carta registada com aviso de receção.

13 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em caso de 
dúvida, a apresentação de documentos comprovativos das suas declarações.

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

14 — O método de seleção e os critérios de avaliação, nos termos do 
disposto no n.º 2 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 124/99, de 20 de abril, 
consiste na apreciação do curriculum vitæ e da obra científica dos candi-
datos, sendo critério de avaliação, o mérito profissional e científico.

14.1 — Na avaliação do mérito profissional e científico dos candidatos 
serão considerados os seguintes parâmetros, com uma classificação de 
0 a 20 valores:

a) Qualidade do trabalho científico e técnico dos candidatos, com a 
ponderação de 50 %;

b) Experiência profissional, com a ponderação de 10 %;
c) Formação profissional, com a ponderação de 15 %;
d) Contribuições em atividades de orientação científica, com a pon-

deração de 10 %;
e) Participação em órgãos de gestão, com a ponderação de 5 %;
f) Prestação de serviço à comunidade, com a ponderação de 10 %.

15 — A apreciação mencionada no n.º 14 deste aviso pode ser com-
plementada por entrevista a todos os candidatos, sempre que o júri 
assim o decida.

15.1 — A entrevista não constitui método de seleção e não é classifi-
cada, visa a obtenção de esclarecimentos ou explicitações de elementos 
constantes dos currículos dos candidatos.

16 — Em conformidade com o Despacho n.º 13440/2012, alínea e), 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 199, de 15 de outubro, 
o júri tem a seguinte composição:

Presidente: Professor associado José Castro Coelho, Presidente do 
INIAV, I. P.

Vogais: Professor Catedrático Jorge Ricardo da Silva (ISA/UTL)
Professor Associado Carlos Lopes (ISA/UTL)
Investigador Coordenador António Curvelo -Garcia (ex -INIA, apo-

sentado)
Investigador Principal Carlos Santos (INIAV, I. P.)
Investigador Principal Luís Carneiro (ex -INIA, aposentado)

21 de dezembro de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo do 
INIAV, I. P., José Castro Coelho.

206637087 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Despacho n.º 363/2013
Por despacho de 30 de agosto de 2012 do Vice -Presidente do Conselho 

Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Rui 
Cernadas, foi autorizada a mobilidade interna consolidada da assistente 
de medicina geral e familiar Raquel Maria Martins Marques, do mapa 
de pessoal do Agrupamento de Centros de Saúde do Tâmega III — Vale 
do Sousa Norte, para o mapa de pessoal do Agrupamento de Centros de 
Saúde do Grande Porto II — Gondomar, nos termos do artigo 64.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, alterado pela Lei n.º 64 -B/2011, de 30 
de dezembro, com efeitos ao dia seguinte àquela autorização.

25/10/2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.

206634251 

Cernadas, foi autorizada a mobilidade interna consolidada da técnica supe-
rior Sara Patrícia Costa Rodrigues, do mapa de pessoal da Administração 
Regional de Saúde do Norte, I. P., para o mapa de pessoal do ACES Cávado 
I — Braga, nos termos do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro, com efeitos ao dia seguinte ao do despacho autorizador.

26 -11 -2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.

206635401 

 Despacho n.º 365/2013
Por despacho de 13 de novembro de 2012 do Vice -Presidente do Con-

selho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr. 
Rui Cernadas, foi autorizada a mobilidade interna consolidada da técnica 
superior Maria Teresa Sanches Pinto, do mapa de pessoal da Administração 
Regional de Saúde do Norte, I. P., para o mapa de pessoal do Agrupamento 
de Centros de Saúde do Douro I — Marão e Douro Norte, nos termos do 
artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, com nova redação da Lei 
n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, com efeitos ao dia seguinte da autorização

26 -11 -2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.

206635426 

 Despacho n.º 366/2013
Por despacho de 16 de novembro de 2012 do Vogal do Conselho Diretivo 

da Administração Regional de Saúde do Norte, I.P, Dr. Ponciano Oliveira, no 
âmbito de competência subdelegada, foi autorizada a equiparação a bolseiro 
ao especialista de informática, João Miguel Tomé Correia, a exercer funções 
no Agrupamento de Centros de Saúde do Alto Trás -os -Montes II – Alto 
Tâmega e Barroso, para a realização da tese de mestrado em Arquitetura 
da Função de Sistemas de Informação, na Universidade de Trás os Montes 
e Alto Douro, no período de 2012 -11 -12 a 2013 -07 -01, na modalidade 
de ausência a tempo parcial, pelo limite máximo de 15 horas semanais.

26 de novembro de 2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano 
Manuel Castanheira de Oliveira.

206635823 

 Despacho n.º 367/2013
Por despacho de 22 de outubro de 2012 do Vice -Presidente do Conselho 

Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Rui Cer-
nadas, foi autorizada a mobilidade interna consolidada da técnica superior 
de Saúde Ana Margarida Fernandes Heitor, do mapa de pessoal do Instituto 
Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P., para o mapa de pessoal da 
Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., nos termos do n.º 1 do 
artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, com efeitos a 01 -01 -2013.

26 de novembro de 2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano 
Manuel Castanheira de Oliveira.

206635378 

 Despacho n.º 368/2013
Por despacho de 28 de setembro de 2012 do Vice -Presidente do Conse-

lho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Rui 
Cernadas, foi autorizada a mobilidade interna consolidada à assistente 
técnica, Marta Maria Lopes Rocha Silva, do mapa de pessoal do Agrupa-
mento de Centros do Grande Porto V — Póvoa de Varzim/Vila do Conde, 
para o mapa de pessoal do Agrupamento de Centros de Saúde do Cáva-
do III — Barcelos/Esposende, nos termos do disposto no artigo 64.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na redação dada pelo artigo 35.º da Lei 
n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, com efeitos ao dia seguinte da autorização.

11 -12 -2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.

206635078 

 Despacho n.º 369/2013
Por despacho de 31 de agosto de 2012 do Vice -Presidente do Conse-

lho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Rui 
Cernadas, foi autorizada a mobilidade interna consolidada à assistente 
técnica Maria Helena Moreira Bessa, do mapa de pessoal da ARS do 
Norte, I. P., para o mapa de pessoal do Agrupamento de Centros de Saúde 
do Douro I — Marão e Douro Norte, nos termos do artigo 64.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na redação dada pelo artigo 35.º da Lei 
n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, com efeitos a 1 de setembro de 2012.

11 -12 -2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.

206635134 

 Despacho n.º 364/2013
Por despacho de 13 de novembro de 2012 do Vice -Presidente do Con-

selho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Rui 




