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convidada, em regime de tempo parcial a 10 %, pelo período de um 
mês, para exercer funções na Escola Superior de Saúde deste Instituto 
Politécnico, com a remuneração mensal de € 109,12, correspondente ao 
escalão 1, índice 100, com efeitos a partir de 29/05/2013.

Maria Luísa da Costa Prazeres — autorizado o contrato de trabalho 
em funções públicas a termo resolutivo certo, como assistente convidada, 
em regime de tempo parcial a 10 %, pelo período de dois meses, para 
exercer funções na Escola Superior de Saúde deste Instituto Politécnico, 
com a remuneração mensal de € 109,12, correspondente ao escalão 1, 
índice 100, com efeitos a partir de 29/05/2013.

27 de junho de 2013. — A Administradora, Ângela Noiva Gonçalves.
207087763 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

Aviso (extrato) n.º 8943/2013
Para os efeitos da alínea d) do n.º.1 do artigo 37.º da Lei n.º.12 -A/2008, 

de 27 de fevereiro, torna -se público que a Professora Coordenadora 
Carlota Maria Silva Pereira Guimarães, cessou o exercício de funções 
na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego do Instituto 
Politécnico de Viseu, por motivo de aposentação, com efeitos a 01 de 
julho de 2013.

3 de julho de 2013. — O Administrador do Instituto Politécnico de 
Viseu, Mário Luís Guerra de Sequeira e Cunha.

207090443 

PARTE G

 CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA-POMBAL, E. P. E.

Deliberação (extrato) n.º 1462/2013
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar 

de Leiria -Pombal, E. P. E., de 6 de junho de 2013, foi à Dr.ª Maria de 
Jesus Guerreiro Conceição Banza, assistente graduada de medicina in-
terna, do mapa de pessoal deste centro hospitalar, autorizada a redução 
de horário para 40 horas semanais, ao abrigo do n.º 10 do artigo 31.º 
do Decreto -Lei n.º 73/90 de 6 de março, por reunir os requisitos esta-
belecidos por lei.

2 de julho de 2013. — O Vogal Executivo, Licínio Oliveira de Carvalho.
207087455 

 Deliberação (extrato) n.º 1463/2013
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar 

de Leiria -Pombal, E. P. E., de 6 de junho de 2013, foi a Joana Ramos de 
Almeida, interna do internato médico — ano comum, colocada neste cen-
tro hospitalar, autorizada a acumulação de funções privadas na “Acção 
Continua, Saúde e Prevenção, Unip L.da”.

2 de julho de 2013. — O Vogal Executivo, Licínio Oliveira de Car-
valho.

207087488 

 Deliberação (extrato) n.º 1464/2013
Por deliberação do conselho de administração do Centro Hospitalar 

de Leiria -Pombal, E. P. E., de 2 de maio de 2013, foi a Gustavo André 
Martins Pires Capelão dos Santos, interno do internato médico — for-
mação específica de cirurgia geral, colocado neste centro hospitalar, 
autorizada a acumulação de funções privadas na Randstad Clinical, 
Cuidados de Saúde, L.da

3 de julho de 2013 — O Vogal Executivo, Licínio Oliveira de Carvalho.
207089512 

 CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 8944/2013
1 — Nos termos e ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do 

artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, faz -se público que 
cessaram funções, por aposentação, a 1 de julho de 2013, os trabalhadores 
do Centro Hospitalar Lisboa Norte, E. P. E., seguintes:

a) Isménia Nazaré Cardoso — Assistente Operacional;
b) João Álvaro Leonardo Correia da Cunha — Assistente Graduado 

Sénior;
c) Teresa Afonso Aires Soares — Enfermeira;

d) Teresa da Conceição Quirino — Assistente Operacional;
e) Zélia Maria do Nascimento — Enfermeira;

2 — Cessaram ainda funções na mesma data, por incapacidade, os 
trabalhadores seguintes:

a) Ana Paula Duarte Madeira — Assistente Técnica;
b) Fernando Jorge Pinto Romão — Assistente Operacional.
3 de julho de 2013. — O Diretor do Serviço de Recursos Humanos, 

Rogério Alexandre Branco Fernandes Costa.
207090079 

 CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VISEU, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 8945/2013
Após homologação por deliberação de 27 -06 -2013 do Conselho 

de Administração do Centro Hospitalar Tondela — Viseu EPE e para 
conhecimento dos interessados torna -se pública a lista de classifica-
ção final do procedimento concursal comum para o prrenchimento 
de um postode trabalho na categoria de Assistente de Ortopedia da 
carreira médica — área de exercício hospitalar, aberto por aviso 
n.º 5552/2013, publicado no Diário da República n.º 80, 2.ª série 
de 24 de abril.

1.º David Ribeiro Pereira — 18,50Valores
2.º Miguel António Mendes Varzielas — 18,40 Valores
3 de julho de 2013. — O Diretor dos Recursos Humanos, Fernando 

José Andrade Ferreira de Almeida.
207089456 

 INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DO PORTO
FRANCISCO GENTIL, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 8946/2013

Lista unitária de classificação final
Após homologação, por deliberação Conselho de Administração do 

Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E. P. E., 
de 19 de junho de 2013, torna -se pública a lista final de avaliação 
da candidata única ao procedimento simplificado conducente ao re-
crutamento de pessoal médico para a categoria de assistente, da área 
hospitalar — Hematologia Clínica — da carreira médica, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 45, de 5 de março de 2013, através 
do Aviso (extrato) n.º 3194/2013.

Leonilde Rosa Fernandes do Vale Mendonça — não aprovada.
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A lista unitária de ordenação final, e a correspondente homologação, 
foi notificada à candidata, por correio eletrónico e afixada no placard 
do Serviço de Gestão de Recursos Humanos e disponibilizada na página 
eletrónica da Instituição.

20 de junho de 2013. — O Presidente do conselho de Administração, 
Dr. Laranja Pontes.

207086701 

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

Aviso (extrato) n.º 8947/2013

Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da 
Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na sua redação atual, e da alínea a) 
do artigo 248.º conjugado com a alínea c) do artigo 251.º, ambos do 

Nome Carreira Categoria Escalão/posição 
remuneratória

Maria da Luz Marcos Especial Mé-
dica.

Assistente Gra-
duada de Me-
dicina Geral e 
Familiar.

4.º 

 (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
3 de julho de 2013 — O Diretor do Departamento de Recursos Hu-

manos, Manuel Alexandre Costa.
207090865 

Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela 
Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se pública a listagem do tra-
balhador que cessou a relação jurídica de emprego público, por motivo 
de aposentação, no dia 1 de julho de 2013: 

PARTE H

 COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO BAIXO MONDEGO

Aviso n.º 8948/2013

Procedimento concursal para recrutamento, na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indetermi-
nado, de três postos de trabalho na carreira/categoria de Técnico 
Superior para a Estrutura de Apoio Técnico do Mapa de Pessoal 
da Comunidade Intermunicipal do Baixo Mondego (CIM -BM).
1 — Para os devidos efeitos se torna público que por deliberação do 

Conselho Executivo da CIM -BM, do dia 10 de abril de 2013, e da As-
sembleia Intermunicipal da CIM -BM de 24 de abril de 2013, se encontra 
aberto procedimento concursal, na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas, por tempo indeterminado, para preenchimento de 
três postos de trabalho, nas carreiras e categorias de Técnico Superior, 
previstos e não ocupados, conforme caracterização do mapa de pessoal 
da CIM -BM.

2 — Local de trabalho: Área de intervenção da CIM -BM.
3 — Caracterização dos postos de trabalho: Garantir a gestão 

eficiente dos fundos comunitários no âmbito de contratualizações 
e assegurar o cumprimento dos contratos de delegação de compe-
tências; Apreciar a aceitabilidade e o mérito das candidaturas a 
financiamento pelos Programas Operacionais (PO), assegurando 
designadamente que as operações são selecionadas em confor-
midade com os critérios aplicáveis; Assegurar que são cumpridas 
as condições necessárias de cobertura orçamental das operações; 
Assegurar a organização dos processos de candidaturas de operações 
ao financiamento pelos PO; Garantir o cumprimento das normativas 
aplicáveis, designadamente nos domínios da concorrência, da con-
tratação pública, dos auxílios estatais, do ambiente e da igualdade 
de oportunidades; Verificar que foram fornecidos os produtos e 
os serviços financiados; Verificar a elegibilidade das despesas, 
identificando e justificando a natureza e o montante das despesas 
elegíveis e não elegíveis previstas nas candidaturas; Assegurar que 
as despesas declaradas pelos beneficiários para as operações foram 
efetuadas no cumprimento das regras comunitárias e nacionais, 
podendo promover a realização de verificações de operações por 
amostragem, de acordo com as regras comunitárias e nacionais de 
execução; Assegurar que os beneficiários e os outros organismos 
abrangidos pela execução das operações mantêm um sistema con-
tabilístico separado ou um código contabilístico adequado para 
todas as transações relacionadas com a operação sem prejuízo das 
normas contabilísticas nacionais; Assegurar a recolha e o tratamento 
de dados físicos, financeiros e estatísticos sobre a execução para a 
elaboração dos indicadores de acompanhamento e para os estudos 
de avaliação estratégica e operacional; Garantir o cumprimento das 
diretrizes, orientações e recomendações formuladas pelas demais 
autoridades nacionais e comunitárias competentes; Acompanhar e 
monitorizar a execução técnica e material das operações cofinan-

ciadas e validar os respetivos relatórios; Garantir a conformidade 
dos pedidos de pagamento e correspondentes elementos de suporte 
e de subscrição dos respetivos termos de responsabilidade.

4 — Determinação do posicionamento remuneratório: nos termos do 
artigo 38.º da Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro, na negociação do 
posicionamento remuneratório para os efeitos previstos no artigo 55.º da 
Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro (doravante LVCR), não pode ser 
proposta uma posição remuneratória superior à segunda, no recrutamento 
de trabalhadores titulares de licenciatura ou grau académico superior 
para a carreira geral de técnico superior.

5 — Requisitos de admissão:
5.1 — Requisitos gerais: os previstos no artigo 8.º, da LVCR e que 

são os seguintes:
a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-

ção, convenção internacional ou lei especial;
b) 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das 

funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

6 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se 
encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se 
encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no 
mapa de pessoal do órgão ou serviço idênticos aos postos de trabalho 
para cuja ocupação se publicita neste procedimento.

7 — Em cumprimento do estabelecido no n.º 4 do artigo 6.º da LVCR, 
o recrutamento inicia -se sempre de entre trabalhadores com relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente 
estabelecida.

8 — Em caso de impossibilidade de ocupação do posto de trabalho 
por aplicação do constante do parágrafo anterior e por deliberação do 
Conselho Executivo da CIM -BM, de 10 de abril de 2013, e da Assembleia 
Intermunicipal de 24 de abril de 2013, o recrutamento é efetuado de 
entre trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo 
determinado ou determinável ou sem relação jurídica de emprego público 
previamente estabelecida, conforme prevê o n.º 6 do artigo 6.º da LVCR, 
e do n.º 1 do artigo 51.º da Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro.

9 — Nível habilitacional:
Referência A — Licenciatura em Economia, não havendo possibili-

dade de substituição do nível habilitacional por formação ou experiência 
profissional.

Referência B — Licenciatura em Engenharia Civil, não havendo 
possibilidade de substituição do nível habilitacional por formação ou 
experiência profissional.

Referência C — Licenciatura em Gestão de Empresas, não havendo 
possibilidade de substituição do nível habilitacional por formação ou 
experiência profissional.




