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SIADAP — Avaliação do Desempenho Organizacional e Individual; 
Sistema de Gestão da Qualidade; Metodologia de realização de Audi-
torias Internas; Qualidade; Ação de Formação ao Suporte Informático 
ao Concurso de Atribuição de Bolsas de Estudo do Ensino Superior; 
Quanto custa estudar no Ensino Superior Português.

Experiência profissional:

Técnica de serviço social de 2.ª classe, Centro de Apoio Social de 
Lisboa, outubro de 1981 a fevereiro de 1991;

Técnica superior de serviço social de 1.ª classe, Direção -Geral de 
Proteção aos Funcionários e Agentes da Administração Pública, fevereiro 
1991 a janeiro de 1998;

Técnica superior, Divisão de Benefícios Sociais, dos Serviços de 
Ação Social do Instituto Politécnico de Lisboa, fevereiro de 1998 a 
maio de 2004;

Chefe de divisão, em substituição, Divisão de Benefícios Sociais, dos 
Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Lisboa, novembro 
2003 a maio de 2004;

Chefe de divisão, Divisão de Benefícios Sociais, dos Serviços de 
Ação Social do Instituto Politécnico de Lisboa, maio de 2004 a julho 
de 2012;

Diretora de serviços de Apoio Social, em substituição, dos Serviços 
de Ação Social do Instituto Politécnico de Lisboa, desde julho de 2012.
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PARTE G

 CENTRO HOSPITALAR DO ALTO AVE, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 3175/2013

Lista de classificação final do procedimento simplificado conducente 
ao recrutamento de pessoal médico para a categoria de assistente, 

da área hospitalar de Anestesiologia da carreira médica
Devidamente homologada por despacho da Dr.ª Maria José Teixeira 

Cabral Costeira Paulo, Vogal Executiva do Conselho de Administração 
deste Hospital, de 27 de fevereiro de 2013, a seguir se publica a lista de 
classificação final do procedimento simplificado conducente ao recruta-
mento de pessoal médico para a categoria de assistente, da área hospitalar 
de Anestesiologia, aberto por aviso n.º 17190/2012, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 250, de 27 de dezembro de 2012:

1 — João Diogo Ferreira Maia — 15,8 valores
2 — Ana Cristina Vieira Pires — 15,6 valores
3 — Maria Raquel Vilano Caetano — 15,5 valores

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
27 de fevereiro de 2013. — O Presidente do Conselho de Adminis-

tração, Delfim Pereira Neto Rodrigues.
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 CENTRO HOSPITALAR BARREIRO MONTIJO, E. P. E.

Aviso n.º 3176/2013

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

especialidade de Ginecologia e Obstetricia — da carreira médica
Nos termos dos n.os 5 a 7 e 13 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 2546/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 33, de 
15 de fevereiro de 2013, faz -se público que, por deliberação do Conse-
lho de Administração do Centro Hospitalar Barreiro Montijo, E. P. E., 
datada de 20/02/2013, 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 um posto de trabalho de trabalho para a categoria de assistente da 
área hospitalar — especialidade de Ginecologia e Obstetrícia — 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 Ginecologia 
e Obstetrícia, que tenham concluído o respetivo internato médico na 
2.ª época de 2010, nas duas épocas de 2011 e na 1.ª de 2012, cujo con-
trato a termo resolutivo incerto se tenha mantido, 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 14 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, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
-Lei n.º 266 -D/2012 de 31 de dezembro.

5 — Remuneração
Nos termos do artigo 72.º Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro, a 

remuneração base mensal ilíquida a atribuir corresponde à remuneração 
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
Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Centro Hospitalar Barreiro 

Montijo, 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.os 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, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto -Lei n.º 266 -D/2012, de 31 de dezembro.

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 ao Presidente do Conselho de Administração do Centro 
Hospitalar Barreiro Montijo, E. P. E., podendo ser entregue diretamente 
nas suas instalações, sitas na Avenida Movimento das Forças Armadas 
2830 -355 Barreiro, no período compreendido entre as 08h30 às 12h00 
e das 14h30 às 16h30, 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.




