
8574  Diário da República, 2.ª série — N.º 47 — 7 de março de 2013 

tida por entidade competente ou por declaração no requerimento, sob 
compromisso de honra, da situação precisa em que se encontra perante 
a inscrição na Ordem dos Médicos.

13 — Métodos de seleção — o método de seleção tem por base o 
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 45/2009, 
de 13/02.

14 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em 
caso de dúvida, a apresentação de documentação comprovativa das 
suas declarações.

15 — As atas do júri onde constam os parâmetros de avaliação e 
respetiva ponderação de cada um dos critérios de seleção a utilizar, a 
grelha classificativa e o sistema de valoração final, serão facultadas aos 
candidatos sempre que solicitadas.

16 — Os resultados dos métodos de seleção são estruturados numa 
escala de 0 a 20 valores, apenas podendo ser contratados os candidatos 
que obtenham classificação final igual ou superior a 10 valores.

17 — Em situações de igualdade de valoração, aplicam -se os critérios 
de ordenação preferencial estabelecidos no ACT.

18 — A lista de candidatos admitidos e excluídos e a lista unitária 
de ordenação final dos candidatos serão afixadas no placard do Serviço 
de Recursos Humanos e notificadas aos candidatos por mensagem de 
correio eletrónico, acompanhada de cópia das listas, e serão publicadas 
no Diário da República, 2.ª série.

19 — Constituição do júri:
Presidente — Dr.ª Paula Cristina Moreira Antunes Correia, com a 

categoria profissional de Assistente Graduado do mapa de Pessoal do 
Centro Hospitalar da Cova da Beira, E. P. E.

Vogais:
Dr. José Alberto Borges Garrido Gomes de Carvalho, com a categoria 

profissional de Assistente Graduado Sénior do mapa de Pessoal do Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E.

Dr. Paulo André Gonçalves Baptista dos Santos, com a categoria 
profissional de Assistente Graduado do mapa de pessoal do Centro 
Hospitalar Tondela -Viseu, E. P. E.

Dr. José António Esteves da Silva, com a categoria profissional de 
Assistente Graduado do mapa de pessoal da ULS da Guarda.

Dr. Aníbal Manuel Joaquim, com a categoria profissional de Assis-
tente Graduado do mapa de pessoal Centro Hospitalar e Universitário 
de Coimbra, E. P. E.

Vogais suplentes:
Dra. Rosa Maria Ballesteros Ballesteros, com a categoria profissional 

de Assistente Hospitalar do mapa de Pessoal do Centro Hospitalar da 
Cova da Beira, E. P. E.

Qualquer informação adicional poderá ser obtida junto do Serviço de 
Gestão de Recursos Humanos, através de contacto por correio eletrónico 
para o endereço concursos@chcbeira.min -saude.pt.

1 de março de 2013. — A Presidente do Júri, Dr.ª Paula Cristina 
Moreira Antunes Correia.

206798748 

 Despacho n.º 3682/2013
Por despacho de 20 de dezembro de 2012 do Senhor Presidente do 

Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P. 
e de acordo com o previsto no artigo 13.º do Decreto -Lei n.º 203/2004, 
de 18 de agosto, na redacção do Decreto -Lei n.º 45/2009, de 13 de fe-
vereiro, foram colocados no Centro Hospitalar Cova da Beira, E. P. E., 
com efeitos a 01 de janeiro de 2013, os seguintes médicos do Internato 
Médico:

Ano Comum:
Ana Catarina Abreu Lucas
Ana Patrícia Castanheira Gomes
Ana Patrícia Gonçalves Sousa e Silva
Ana Sofia Vale Peixoto
Carolina Carboni Dias de Carvalho
Catarina Isabel Mariano Leal
Dídia Maria Chorão Lages
Eduardo Dias de Carvalho
Filipa de Almeida Neves Carrega
Joana Cabeleira dos Santos
Kostiantyn Semeniuk
Lara Teresa Rei Rodrigues
Leonor do Rosário Carneiro Leão
Miguel Ângelo da Costa e Silva
Nelson Fernando Gavina Teixeira

Nuno André Boieiro de Leão Mendes
Pedro Filipe de Bessa Teixeira Oliveira Alves
Pedro Ribeiro de Oliveira
Rúben Daniel Gonçalves Pinto de Carvalho
Rui Miguel Silvestre Ferreira
Soraia Miguela Guerra Sousa
Telma Joana Bernardino Cardoso

Formação Específica — vagas normais:
Cirurgia Geral
Tobias José Freitas Trindade Teles

Gastrenterologia
João Pedro Sousa da Silva Rebelo Fernandes

Medicina Interna
Ana Carolina da Rosa Silveira
Ana Luísa Ribeiro Branco
Ana Rita Gomes de Elvas
Ana Rita Pinto Ribeiro Oliveira da Silva

Ortopedia
Diogo Alexandre Marques Moita Ferreira Pascoal

Patologia Clínica
Sandra Catarina da Ressurreição Paulo

Pediatria Médica
Catarina de Abreu Cardoso Amaro
28 de fevereiro de 2013. — O Presidente do Conselho de Adminis-

tração, Prof. Doutor Miguel Castelo Branco Craveiro Sousa.
206793311 

 CENTRO HOSPITALAR DO PORTO, E. P. E.

Aviso n.º 3365/2013

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

da área hospitalar — Pneumologia — da carreira médica
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar 

do Porto, E. P. E. (CHP, E. P. E.), de 20 de fevereiro de 2013, ao abrigo 
do Despacho n.º 2546/2013, publicado no Diário da República, n.º 33, 
2.ª série, de 15 de fevereiro de 2013, encontra  -se aberto, pelo prazo 
de 10 dias úteis a contar da publicação do presente aviso no Diário da 
República, procedimento concursal simplificado para preenchimento 
de um posto de trabalho, em regime de contrato individual de trabalho, 
para a categoria de assistente hospitalar — Pneumologia — 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 Pneumo-
logia, que tenham concluído o respetivo internato médico na 2.ª época 
de 2010, numa das duas épocas de 2011 e na 1.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.

A constituição do júri, a ata com os métodos de seleção, bem como as 
atas de avaliação, serão fornecidos aos interessados sempre que solicita-
das. As diversas listas de ordenação dos candidatos serão publicadas no 
Diário da República e na página da internet do CHP, E. P. E.

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 31.12.
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5 — Remuneração
Nos termos da Lei n.º 266 -D/2012,de 31 de dezembro, a remuneração 

base mensal ilíquida a atribuir corresponde à remuneração de ingresso 
na categoria de assistente da carreira médica, em regime de 40 horas 
semanais.

6 — Local de trabalho
O médico a contratar irá prestar serviço no Centro Hospitalar do 

Porto, Largo Prof. Abel Salazar 4099 -001 Porto, podendo no entanto, 
o mesmo ser desenvolvido em qualquer uma das unidades que integram 
o referido Centro Hospitalar, ou em outras instituições com as quais 
este estabelecimento tenha ou venha a ter acordos ou protocolos de 
colaboração.

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

mento dirigido ao Presidente do Conselho de Administração do Centro 
Hospitalar do Porto — E. P. E., podendo ser entregues diretamente nas 
suas instalações, sitas no Largo Prof. Abel Salazar 4099 -001 Porto, 
Serviço de Gestão de Recursos Humanos, no período compreendido 
entre as 8h30 m e as 15 horas, ou remetido pelo correio, para a mesma 
morada, com aviso de receção.

9.2 — 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.

9.3 — 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 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.

9.4 — 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 pre-
cisa em que o candidato se encontra relativamente a cada um desses 
requisitos.

10 — Composição e identificação do Júri
O Júri do presente procedimento simplificado terá a seguinte com-

posição:
Presidente: José Augusto Lino Pinheiro Braga, Assistente Graduado 

Sénior de Pneumologia do CHP, E. P. E.
1.º Vogal efetivo: Antonio Manuel Sousa Barros, Assistente Graduado 

Sénior de Pneumologia do CHP, E. P. E., que substituirá o presidente 
do Júri nas suas faltas e impedimentos;

2.º Vogal efetivo: Maria Margarida Ferreira Rocha Reina, Assistente 
de Pneumologia do CHP, E. P. E.;

1.º Vogal suplente: Paulo Martins Vicente, Assistente Graduado de 
Pneumologia do CHP, E. P. E.;

2.º Vogal suplente: Susana Alves Ferreira, Assistente de Pneumologia 
do CHP, E. P. E.

26 de fevereiro de 2013. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Fernando José Montenegro Sollari Allegro.

206792712 

 Aviso n.º 3366/2013

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

hospitalar — Oftalmologia — Da carreira médica
Por deliberação do conselho de administração do Centro Hospitalar 

do Porto, E. P. E. (CHP, EPE), de 20 de fevereiro de 2013, 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, encontra -se aberto, pelo prazo de 
10 dias úteis a contar da publicação do presente aviso no Diário da 
República, procedimento concursal simplificado para preenchimento 
de um posto de trabalho, em regime de contrato individual de trabalho, 
para a categoria de assistente hospitalar — oftalmologia — da carreira 
médica.

1 — Requisitos de admissão: podem candidatar -se ao procedimento 
simplificado aberto pelo presente aviso os médicos detentores do grau 
de especialista de oftalmologia, que tenham concluído o respetivo in-
ternato médico na 2.ª época de 2010, numa das duas épocas de 2011 
e na 1.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: 10 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.

A constituição do júri, a ata com os métodos de seleção, bem como 
as atas de avaliação, serão fornecidos aos interessados sempre que 
solicitadas. As diversas listas de ordenação dos candidatos serão pu-
blicadas no Diário da República e na página da internet do CHP, EPE.

4 — Caraterização do posto de trabalho: ao posto de trabalho cuja 
ocupação aqui se pretende corresponde o conteúdo funcional estabele-
cido 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 da Lei n.º 266 -D/2012, de 31 de de-
zembro, a remuneração base mensal ilíquida a atribuir corresponde à 
remuneração de ingresso na categoria de assistente da carreira médica, 
em regime de 40 horas semanais.

6 — Local de trabalho: o médico a contratar irá prestar serviço no 
Centro Hospitalar do Porto, Largo do Prof. Abel Salazar 4099 -001 
Porto, podendo, no entanto, o mesmo ser desenvolvido em qualquer 
uma das unidades que integram o referido Centro Hospitalar, ou em 
outras instituições com as quais este estabelecimento tenha ou venha a 
ter acordos ou protocolos de colaboração.

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 — Horário de trabalho: o período normal de trabalho é de 40 horas 
semanais.

9 — Formalização das candidaturas:
9.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-

mento dirigido ao presidente do conselho de administração do Centro 
Hospitalar do Porto — E. P. E., podendo ser entregues diretamente nas 
suas instalações, sitas no Largo do Prof. Abel Salazar 4099 -001 Porto, 
Serviço de Gestão de Recursos Humanos, no período compreendido 
entre as 8 horas e 30 minutos e as 15 horas, ou remetido pelo correio, 
para a mesma morada, com aviso de receção.

9.2 — 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 caraterização;

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.

9.3 — 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-




