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CRI de Coimbra
Leopoldina Monteiro Ferreira dos Santos.
Nídia Raquel Pereira Rosa.

CRI de Leiria
Ana Susete de Abreu Simões.
30 de julho de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo da Admi-

nistração Regional de Saúde do Centro, I. P., Dr. José Manuel Azenha 
Tereso.

207173396 

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos 
e nas Dependências

Aviso n.º 10429/2013
1 — Nos termos dos n.os 4 do artigo 6.º e do artigo 50.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro (LVCR), na redação atual, torna -se pú-
blico que, por despacho do Diretor Geral do Serviço de Intervenção nos 
Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD) de 24 de junho 
de 2013, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, procedimento 
concursal comum para ocupação de um posto de trabalho na carreira e 
categoria de assistente técnico do mapa de pessoal das Comissões para 
a Dissuasão da Toxicodependência (CDT), na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

2 — Para os efeitos do estipulado no n.º 1 do artigo 4.º e artigo 54.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, declara-se 
não estarem constituídas reservas de recrutamento próprias, encontrando-
-se temporariamente dispensada a obrigatoriedade de consulta prévia à 
Entidade Centralizada para Constituição de Reservas de Recrutamento 
(ECCRC), prevista no n.º 1 do artigo 41.º e seguintes da referida portaria.

3 — Local de trabalho: Comissão para a Dissuasão da Toxicode-
pendência de Braga, sita na Rua D. Afonso Henriques n.º 98 — r/c, 
4700 -030 Braga.

4 — Política de Igualdade: Nos termos do Despacho Conjunto 
n.º 373/2000, de 1 de março, e em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º 
da Constituição da República Portuguesa, a Administração Pública, 
enquanto entidade empregadora, promove ativamente uma política 
de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao 
emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente 
no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

5 — Legislação aplicável: Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na 
redação atual (LVCR), Decreto -Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de 
julho, Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, e Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro, na atual redação.

6 — Caracterização do posto de trabalho: Atendimento telefónico; ges-
tão de bases de dados; receção/expedição/tratamento da correspondência; 
receção de autos de ocorrência e articulação com as autoridades policiais; 
elaboração de atas de audição; elaboração de ofícios e minutas; organiza-
ção e movimentação de arquivo; receção e envio de substâncias toxico-
lógicas; comunicações posteriores às decisões e despachos; inserção de 
dados no registo central; atualização/articulação com os Estabelecimen-
tos Prisionais; envio de guias de pagamento/relatório do mapa de coimas.

7 — Posicionamento remuneratório:
7.1 — Nos termos do artigo 55.º da LVCR, o posicionamento do 

trabalhador recrutado numa das posições remuneratórias da categoria é 
objeto de negociação com a entidade empregadora pública e terá lugar 
imediatamente após o termo do procedimento concursal.

7.2 — Em cumprimento do n.º 2 do artigo 38.º da Lei n.º 66 -B/2012, 
de 31 de dezembro, LOE 2013, os candidatos detentores de uma prévia 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado informam 
prévia e obrigatoriamente a entidade empregadora pública do posto 
de trabalho que ocupam e da posição remuneratória correspondente à 
remuneração que auferem.

7.3 — Sem prejuízo do disposto no n.º 6.º do artigo 55.º da LVCR, nos 
termos do n.º 1 do artigo 38.º da Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro, 
LOE 2013, a entidade empregadora pública não pode propor:

a) Uma posição remuneratória superior à auferida relativamente aos 
trabalhadores detentores de uma prévia relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado;

b) Uma posição remuneratória superior à segunda, no recrutamento 
de trabalhadores titulares de licenciatura ou de grau académico superior 
para a carreira geral de técnico superior que:

i) Não se encontrem abrangidos pela alínea anterior; ou
ii) Se encontrem abrangidos pela alínea anterior auferindo de acordo 

com posição remuneratória inferior à segunda da referida carreira.

7.4 — Nos termos do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, a posição remuneratória de referência para o presente 
procedimento concursal é a 6.ª, a que corresponde o nível remunera-
tório 11 da categoria de assistente técnico da carreira geral de assis-
tente técnico, prevista na tabela remuneratória única, aprovada pela 
Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro, sendo a remuneração 
base máxima a propor no âmbito da negociação, durante o ano de 
2013 de 995,51€ (novecentos e noventa e cinco euros e cinquenta 
e um cêntimos).

8 — Requisitos de admissão:
8.1 — Os previstos no artigo 8.º da LVCR, designadamente:
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 de 

funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

8.2 — É ainda requisito de admissão a prévia constituição de relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado.

8.3 — Ser titular do nível habilitacional 12.º ano de escolaridade ou 
equivalente.

8.4 — Não serão admitidos candidatos que, cumulativamente, se 
encontrem integrados em carreira, sejam titulares da categoria e, não 
se encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos 
no mapa de pessoal das Comissões para a Dissuasão da Toxicodepen-
dência, idênticos ao posto de trabalho para cuja ocupação se publicita 
o procedimento.

9 — Formalização das candidaturas:
9.1 — A candidatura deverá ser formalizada mediante o preen-

chimento do formulário de candidatura aprovado pelo despacho 
(extrato) n.º 11321/2009, de 8 de maio, que se encontra disponí-
vel no endereço www.sicad.pt, devendo o candidato identificar, 
inequivocamente, no formulário, o número de aviso a que se can-
didata.

9.2 — Com a candidatura deverão ser entregues os seguintes docu-
mentos:

a) Curriculum vitae datado e assinado;
b) Fotocópia simples do certificado de habilitações literárias;
c) Certificados das ações de formação frequentadas nos últimos três 

anos, relacionadas com as atividades que caracterizam o posto de tra-
balho a que se candidata;

d) Declaração, devidamente atualizada e autenticada, do serviço 
onde exerce funções, da qual constem a identificação da relação jurí-
dica de emprego público de que é titular, a categoria, a antiguidade na 
categoria e na carreira e a posição e nível remuneratório com a data de 
produção de efeitos, bem como as avaliações de desempenho obtidas 
nos últimos três anos;

e) Declaração onde constem as principais atividades que vem desen-
volvendo e desde que data.

9.3 — A candidatura deverá ser apresentada até ao termo do prazo 
referido no ponto 1. do presente aviso, pessoalmente na Av. da República, 
n.º 61, 7.º piso, 1050 -189 Lisboa, ou através de correio registado com 
aviso de receção para a mesma morada.

9.4 — A formalização da candidatura só poderá ser efetuada por estas 
vias, sob pena da sua não consideração.

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

9.6 — O não preenchimento ou o preenchimento incorreto dos ele-
mentos relevantes do formulário por parte dos candidatos é motivo de 
exclusão.

9.7 — Assiste ao Júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em 
caso de dúvida sobre a situação que descreve no seu currículo, a apre-
sentação de elementos comprovativos das suas declarações, bem como 
a exibição dos originais dos documentos apresentados.

9.8 — A falta de apresentação dos documentos exigidos no presente 
aviso determina a exclusão dos candidatos quando a falta desses 
documentes impossibilite a admissão ou avaliação do candidato, 
nos termos do n.º 9 do artigo 28.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro.

10 — Métodos de seleção:
Considerando o caráter urgente do procedimento concursal, atenta a 

necessidade de dotar a Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência 
de Braga de recursos sob pena de comprometer gravemente o funciona-
mento da mesma, face à evidente atual afetação de recursos humanos 
na área a que respeita o presente recrutamento, é utilizado, ao abrigo do 
disposto no n.º 4 do artigo 53.º da Lei n.º 12 -A/2008, conjugado com o 
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n.º 2 do artigo 6.º da Portaria, um único método de seleção obrigatório, 
avaliação curricular, complementado com a entrevista profissional de 
seleção.

11 — Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 6.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, a ponderação para a valorização final 
da avaliação curricular é de 70 %.

12 — Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 7.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, é utilizada a entrevista pro-
fissional de seleção como método facultativo, ao qual é atribuída a 
ponderação de 30 %.

A entrevista profissional de seleção visa avaliar, de forma objetiva 
e sistemática, a experiência profissional e aspetos comportamentais 
evidenciados durante a interação estabelecida entre o entrevistador e 
o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a capacidade de 
comunicação e de relacionamento interpessoal.

13 — A Avaliação Curricular (AC) será classificada conforme 
previsto na alínea a) do n.º 2, do artigo 53.º da LVCR, conjugada 
com o disposto no artigo 11.º e no n.º 4, do artigo 18.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, respetivamente, com os seguintes 
parâmetros de avaliação:

a) Habilitação Académica (HA) — será considerada os níveis habi-
litacionais detidos pelos candidatos;

b) Formações Profissional (FP) — serão consideradas as áreas de 
formação e de aperfeiçoamento profissional detidas pelos candidatos, 
desde que relacionadas com as exigências e as competências necessárias 
ao exercício da função.

c) Experiência Profissional (EP) — será considerada a execução 
pelos candidatos de atividade inerente ao posto de trabalho a ocupar, 
bem como o respetivo grau de complexidade.

d) Só será contabilizado como tempo de experiência profissional o 
correspondente ao desenvolvimento de funções inerentes à categoria a 
contratar, que se encontre devidamente comprovado.

e) Avaliações de Desempenho (AD) — serão consideradas as notas 
das avaliações de desempenho correspondentes aos últimos três anos.

AC = (HA x 0, 1) + (FP x 0, 4) + (EP x 0, 3) + (AD x 0, 2)

14 — A valoração final dos candidatos expressa -se numa escala de 0 
a 20 valores, considerando-se excluídos os candidatos que tenha obtido 
uma valoração inferior a 9,5 valores no método de seleção aplicável.

15 — Nos termos do n.º 12 do artigo 18.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, cada um dos métodos de seleção tem carácter elimi-
natório.

16 — Motivos de Exclusão:
São, designadamente, motivos de exclusão do presente procedimento 

concursal a apresentação da candidatura fora do prazo e o incumprimento 
dos requisitos mencionados neste aviso, sem prejuízo dos demais motivos 
legal ou regulamentarmente previstos.

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

18 — O júri será constituído pelos seguintes elementos:
Presidente: Lic. Jorge José Tinoco Ferreira, Presidente da CDT de 

Braga;
Vogais efetivos:
Lic. Joana Isabel Alves, Vogal da CDT de Braga, que substituirá o 

Presidente nas suas faltas e impedimentos;
Lic. Ana Rute Moura Monteiro, Técnico Superior na CDT de 

Braga;

Vogais suplentes:
Lic. Cátia Sofia Lima, Técnico Superior na CDT do Porto;
Lic. Carla Maria Lopes, Técnico Superior na CDT do Porto.

19 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de sele-
ção é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, disponibilizada 
em www.sicad.pt.

20 — Os candidatos aprovados em cada método são convocados para 
a realização do método seguinte por uma das formas previstas no n.º 3 
do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

21 — De acordo com o preceituado no n.º 1 do artigo 30.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, os candidatos excluídos serão notificados, 
por uma das formas previstas no n.º 3, para a realização da audiência 
dos interessados.

22 — Lista unitária de ordenação final dos candidatos:
22.1 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados é 

notificada nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 36.º, 

conjugado com o n.º 3 do artigo 30.º, ambos da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro.

22.2 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após 
homologação do Diretor -Geral, é publicada na 2.ª série do Diário 
da República, afixada em local visível e público das instalações da 
CDT de Braga e disponibilizada na página eletrónica do SICAD, 
nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 
de janeiro.

26 de julho de 2013. — O Diretor -Geral, João Castel -Branco 
Goulão.
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 Despacho n.º 10812/2013
Nos termos dos números 9, 10 e 11 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, 

de 15 de janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, com a 
redação dada pelo artigo 29.º da Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, 
do artigo 25.º da Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, e da Lei n.º 64/2011, 
de 22 de dezembro, nomeio, em comissão de serviço, pelo período de 
três anos, renováveis por iguais períodos, para o cargo de Diretor de 
Serviços de Monitorização e Informação, o licenciado Mário Manuel 
Ferreira de Castro.

O nomeado reúne os requisitos legais de provimento constantes 
no n.º 1 do artigo 20.º da referida Lei n.º 2/2004, possuindo também 
experiência em funções de dirigente e revelou uma motivação muito 
elevada para o exercício do cargo, uma total identificação com a 
missão, visão e valores do SICAD e muito elevados conhecimentos 
ao nível dos instrumentos de gestão; demonstrou igualmente uma 
muito elevada capacidade de liderança e dinamização de equipas, 
bem como de focalização na orientação para os resultados e res-
ponsabilidade e compromisso com o serviço, juntando-se em anexo 
sinopse curricular.

Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 31.º da Lei n.º 2/2004 
acima referida, o nomeado é autorizado a optar pelo vencimento 
que aufere no lugar de origem, correspondente à categoria de as-
sistente graduado sénior da carreira especial médica, área de saúde 
pública.

17 de julho de 2013. — O Diretor-Geral, João Castel-Branco Goulão.

Sinopse curricular
Mário Manuel Ferreira de Castro.
Habilitações Académicas:
Licenciatura em Medicina pela Faculdade de Medicina da Univer-

sidade de Lisboa.
Especialista em Saúde Pública.
Especialista em Medicina do Trabalho.

Categoria na Função Pública:
Assistente Graduado Sénior da Carreira Médica de Saúde Pública.

Cargos Dirigentes:
Diretor de Serviço de Monitorização e Informação do Serviço de 

Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, em 
regime de substituição desde 29 de maio de 2012

Diretor do Departamento de Monitorização, Formação e Relações 
Internacionais desde 1 de março de 2008 até 28 de maio de 2012.

Adjunto do Coordenador do Centro Regional de Saúde Pública de 
Lisboa e Vale do Tejo desde fevereiro de 2001 até maio de 2007.

Chefe da Divisão de Saúde Pública da Sub-Região de Saúde de Lisboa 
desde junho de 1999 até fevereiro de 2001.

Outras Funções na Administração Pública:
Delegado Regional de Saúde Adjunto de Lisboa e Vale do Tejo desde 

dezembro de 2000 até maio de 2007.
Delegado Regional de Saúde Adjunto para a Sub-Região de Saúde 

de Lisboa de julho de 1999 até dezembro de 2000.
Autoridade de Saúde da EXPO 1998.
Presidente da Junta Médica Regional de Avaliação da Aptidão de 

Condutores de Veículos Automóveis de maio de 1997 a dezembro de 
2000.

Coordenador dos Setores de Saúde Ocupacional dos Centros de 
Saúde da Sub-Região de Saúde de Lisboa de março de 1995 a junho 
de 1999.

Delegado Efetivo à Junta Médica Sub-Regional de Lisboa, de Ava-
liação de Incapacidade para Deficientes Civis de janeiro de 1994 a 
outubro de 2000.




