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1.º Vogal suplente: Dr. Avelino Pereira de Castro Romano, Assistente 
Graduado de Medicina Geral e Familiar da Unidade Local de Saúde do 
Alto Minho, E. P. E.

2.º Vogal suplente: Dr.ª. Maria Antónia Guerra Bonito, Assistente 
Graduado Sénior de Medicina Geral e Familiar, da Unidade Local de 
Saúde do Alto Minho, E. P. E.

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

ções do Serviço da Gestão de Recursos Humanos, Edifício 1, Rua José 
Espregueira, n.º 96/126, 4900 -878 -Viana do Castelo, e publicada na 
página oficial da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE.

24 de junho de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. António Franklim Ribeiro Ramos.

207067642 

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, E. P. E.

Aviso n.º 8631/2013
Procedimento simplificado conducente ao recrutamento

de pessoal médico para a categoria de Assistente de Medicina 
Geral e Familiar — Da carreira especial 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 8056 -C/2013, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, segundo suplemento, n.º 177, de 20 de junho, 
faz -se público que, por despacho da Sr.ª Vogal do Conselho de Administração 
da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E. P. E., Dr.ª Teresa Cristina Vaz 
Fernandes, de 26 de junho de 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 8 
(oito) postos de trabalho para a categoria de Assistente de Medicina Geral e 
Familiar, da carreira especial médica, no mapa de pessoal da Unidade Local 
de Saúde de Matosinhos, E. P. E.

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 1.ª época de 2013.

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.

5 — Remuneração
O estatuto remuneratório do profissional a contratar corresponderá ao 

que, à data da sua contratação, esteja definido na Legislação em vigor ou 
em Instrumento de Regulamentação Coletiva de Trabalho aplicável, para 
o ingresso na categoria e regime de trabalho previstos, respetivamente, 
no preâmbulo e no ponto 9 do presente aviso.

6 — Local de trabalho
O serviço irá ser prestado no Agrupamento de Centros de Saúde da 

Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E. P. E., que é sediado no Hos-
pital Pedro Hispano — Rua Dr. Eduardo Torres, S/n, 4464 -513 Senhora 
da Hora — Matosinhos podendo, no entanto, o mesmo ser desenvolvido 
em qualquer uma das Instituições que integram a Unidade Local de 
Saúde, bem como em outras Instituições com as quais a mesma 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 — 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.

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 da Unidade 
Local de Saúde de Matosinhos, E. P. E. — Hospital Pedro Hispano, po-
dendo ser entregue diretamente nas suas instalações, sitas na Rua Dr. Edu-
ardo Torres, S/n, 4464 -513 Senhora da Hora — Matosinhos, no período 
compreendido entre as 08.30 e as 12.00 horas e as 14.00 e 16.00 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 de correio eletrónico (e -mail) para onde deve ser reme-
tida qualquer comunicação ou expediente referente 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;
f) Um exemplar do curriculum vitae que, embora obrigatoriamente 

elaborado em modelo europeu, proceda a uma descrição das atividades 
desenvolvidas durante o Internato Médico, e indique a nota de final de 
Licenciatura/Mestrado Integrado em Medicina, para efeitos de análise 
prévia e discussão durante a entrevista de seleção.

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 Maria Margarida Sousa Rodrigues Eira Miran-

da — Assistente Graduada Sénior de Medicina Geral e Familiar;
1.º Vogal efetivo: Dr.ª Maria Raquel Peixoto Braga — Assistente 

Graduada de Medicina Geral e Familiar, que substituirá o presidente 
do júri nas suas faltas e impedimentos;

2.º Vogal efetivo: Dr.ª Teresa Maria Lobão Araújo Gama — Assistente 
Graduada de Medicina Geral e Familiar;

1.º Vogal suplente: Dr.ª Gabriela Poças Fernandes Silva — Assistente 
de Medicina Geral e Familiar;

2.º Vogal suplente: Dr.ª Ilda Maria Oliveira Martins Gonçalves Cam-
pos — Assistente de Medicina Geral e Familiar;

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

ções do(a) Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E. P. E. — Hospital 
Pedro Hispano, sitas na Rua Dr. Eduardo Torres, S/n, 4464 -513 Senhora 
da Hora — Matosinhos.

26 de junho de 2013. — O Diretor do Departamento de Gestão de 
Recursos Humanos e Gestão Documental, Manuel Alexandre Costa.

207074981 

 Aviso n.º 8632/2013

Procedimento concursal simplificado conducente ao recrutamento 
de pessoal médico para a categoria de Assistente, da área hospi-
talar — Endocrinologia — Da carreira especial médica — Publi-
cação da lista unitária de ordenação final dos candidatos.
Torna -se pública a lista unitária de ordenação final dos candidatos 

relativa ao procedimento concursal simplificado conducente ao recru-
tamento de pessoal médico para a categoria de Assistente de Endocri-
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nologia, no âmbito do mapa de pessoal da Unidade Local de Saúde de 
Matosinhos, E. P. E., a que se reporta o aviso n.º 3632/2013, publicado na 
2.ª série do Diário da República, n.º 50, de 12 de março (Referência D). 

Ordenação Nome Nota final

1.º Filipe Coelho da Mota . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,30
– Joana Mesquita Silva Ferreira  . . . . . . . . . . . . a)

a) Excluído(a) devido ao candidato se encontrar à data vinculado por tempo indetermi-
nado a um estabelecimento do Serviço Nacional de Saúde, no caso o Centro Hospitalar de 
Trás -os -Montes e Alto Douro EPE, conforme o disposto no n.º 4 do Despacho n.º 2546/2013, 
de 7 de fevereiro

 A lista unitária de ordenação final dos candidatos foi homologada, 
após conclusão da formalidade de audiência prévia dos interessados, por 
despacho da Sr.ª Diretora Clínica de 24 de junho de 2013 e notificada 
aos candidatos, por correio eletrónico, encontrando -se afixada em local 
visível e público das instalações do Hospital Pedro Hispano, sito na Rua 
Dr. Eduardo Torres, S/n, 4464 -513 Senhora da Hora.

Da homologação da lista unitária de ordenação final pode ser inter-
posto recurso administrativo, devendo eventual interposição ser comu-
nicada ao Serviço de Gestão de Recursos Humanos da Unidade Local 
de Saúde de Matosinhos, E. P. E.

26 de junho de 2013. — O Diretor do Departamento de Gestão de 
Recursos Humanos e Gestão Documental, Manuel Alexandre Costa.

207071976 

PARTE H

 MUNICÍPIO DE ALENQUER

Aviso n.º 8633/2013

Alteração do júri do procedimento concursal comum para cons-
tituição de relação jurídica de emprego público por tempo in-
determinado — Técnico Superior da área de Direito — Aviso 
n.º 6632/2013, de 21 de maio.
Para os devidos efeitos, torna -se público que, por despacho do se-

nhor presidente da câmara, de 19 de junho de 2013, foi autorizada a 
alteração do júri do concurso para técnico superior da área de direito, 
em regime de contrato em funções públicas, por tempo indeterminado, 
aberto conforme aviso n.º 6632/2013 publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 97, de 21 de maio, pelo que se publica a nova constituição 
do júri do referido concurso:

Presidente — Ana Isabel da Cruz Brázia, Diretora do Departamento 
Administrativo e Financeiro;

1.º vogal efetivo — Manuela Castro, Chefe da Divisão Administrativa 
e Financeira da Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço;

2.º vogal efetivo — Maria Alexandra Reis Subtil, Técnica Superior;
1.º vogal suplente — Maria João Pereira Almeida Fava, técnica supe-

rior responsável pelos Recursos Humanos, que substituirá o Presidente 
do júri nas suas faltas e impedimentos;

2.º vogal suplente — Joaquim António Rodrigues Pereira, Diretor do 
Departamento Operativo.

19 de junho de 2013. — O Presidente da Câmara, Jorge Manuel da 
Cunha Mendes Riso.

307062911 

 MUNICÍPIO DE ALMADA

Aviso (extrato) n.º 8634/2013
Nos termos do n.º 2 do artigo 49.º, ex vie do artigo 57.º, ambas as 

disposições, do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem 
Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de setembro, fica 
notificado o arguido António Manuel Mesquita Simões, Assistente Ope-
racional, ausente em parte incerta, com último domicílio conhecido na 
Rua do Alecrim n.º 33 2825 Sobreda de que, por deliberação da Câmara 
Municipal de Almada datada de 19.06.2013, lhe foi aplicada, no âmbito 
do Processo Disciplinar n.º 3/DRH/2012, a pena de demissão.

21 de junho de 2013. — A Presidente da Câmara, Maria Emília de 
Sousa.

307071279 

 Aviso (extrato) n.º 8635/2013

Nos termos do n.º 2 do artigo 49.º, ex vie do artigo 57.º, ambas as dis-
posições, do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções 

Públicas, aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de Setembro, fica notificado o 
arguido Adriano Joaquim Mendes Teixeira, Assistente Operacional, ausente 
em parte incerta, com último domicílio conhecido na Rua D. Duarte, LT 
X 3.º Frente — 2810 -334 Laranjeiro de que, por deliberação da Câmara 
Municipal de Almada datada de 19.06.2013, lhe foi aplicada, no âmbito do 
Processo Disciplinar n.º 2/DRH/2012, a pena de demissão.

21 de junho de 2013. — A Presidente da Câmara, Maria Emília de 
Sousa.

307071165 

 MUNICÍPIO DE ALVAIÁZERE

Aviso n.º 8636/2013
Torna -se público que a Assembleia Municipal de Alvaiázere aprovou, 

na sua sessão ordinária de 22/06/2013, sob proposta da Câmara Muni-
cipal e após discussão pública o seguinte Regulamento: Regulamento 
Banco de Ajudas Técnicas de Alvaiázere, que entra em vigor 15 dias 
após aprovação pela Assembleia Municipal.

Mais torna público que o Regulamento em apreço poderá ser consul-
tado no site da Câmara Municipal em www.cm -alvaiazere.pt.

24 de junho de 2013. — O Presidente da Câmara, Dr. Paulo Tito 
Morgado.

307069108 

 MUNICÍPIO DE CASTELO BRANCO

Aviso (extrato) n.º 8637/2013
Joaquim Morão, Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, 

torna público que em 30 de abril de 2013, a Assembleia Municipal de Castelo 
Branco deliberou, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 79.º do 
Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na sua atual redação, republicada 
pelo Decreto -Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, aprovar a 7.ª alteração 
do Plano Director Municipal de Castelo Branco (PDMCB), concelho de 
Castelo Branco, publicado no Diário da República, 2.ª série B, n.º 185, 11 
de agosto de 1994 (Resolução de Conselho de Ministros n.º 66/94), que tem 
por finalidade eliminar as servidões criadas pelos espaços canais, indicados 
como “itinerários fundamentais propostos” na Planta de Ordenamento do 
PDMCB (desenhos números 3, 4, 5, 7, 8, 11 e 12) e reajustar os novos 
espaços canais, no que diz respeito ao traçado ambientalmente aprovado 
para o IC31 e ao traçado que contorna a cidade de Castelo Branco no sentido 
sul -este -norte, com início no antigo IP6 e termo na ex -EN233.

Em conformidade com o disposto na alínea d) do n.º 4 do ar-
tigo 148.º dos mesmos diplomas, publica -se no Diário da República, 
em anexo a este aviso, a deliberação da Assembleia Municipal, de 30 de 
abril de 2013 e as alterações efetuadas ao Regulamento e às Plantas de 
Ordenamento e Condicionantes do PDMCB.

30 de abril de 2013. — O Presidente da Câmara, Joaquim Morão. 




