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Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, 
convenção internacional ou lei especial;

18 anos de idade completos;
Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para 

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

funções.

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) Curriculum Vitae, datado e assinado;
c) Documento comprovativo do cumprimento dos deveres militares 

ou de serviço cívico, quando obrigatório;
d) Certificado do registo criminal;
e) Documento comprovativo de inscrição na Ordem dos Médicos.

10.4 — A apresentação dos documentos referidos nas alíneas c) e d) 
do ponto anterior podem ser substituídas 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 proce-
dimento de recrutamento simplificado terá a seguinte composição:

Presidente: Dr. Maria da Conceição Martins Vilão, Assistente Gra-
duado Sénior de Cirurgia Geral da Unidade Local de Saúde do Baixo 
Alentejo, E. P. E.

1.º Vogal Efetivo: Dr. Carlos Manuel da Luz Correia, Assistente 
Graduado de Cirurgia Geral do Hospital Garcia da Horta, E. P. E., que 
substituíra a presidente do júri nas suas faltas e impedimentos.

2.º Vogal Efetivo: Dra. Zara Maria Lopes Cachado Caetano, As-
sistente Graduada de Cirurgia Geral do Centro Hospitalar Barreiro 
Montijo, E. P. E.

1.º Vogal Suplente: Dr. Francisco Javier Mulet Servera, Assistente 
Hospitalar de Cirurgia Geral do Hospital Garcia da Horta, E. P. E.

2.º Vogal Suplente: Dra. Cláudia Sofia Casquilho Galrão, Assistente 
de Cirurgia Geral do Centro Hospitalar Barreiro Montijo, E. P. E.

12 — Afixação da lista de candidatos admitidos e excluídos: A lista 
de candidatos admitidos e excluídos será afixada nas instalações do 
Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P., sitas na Rua Almirante 
Barroso, n.º 36, 1000 -013 Lisboa e disponibilizada na página eletrónica 
(www.inem.pt).

13 — Igualdade de oportunidades no acesso ao emprego: Em cumpri-
mento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administração Pública, 
enquanto entidade empregadora, promove ativamente uma política de 
igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao em-
prego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente 
no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

19 de agosto de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Júlio Pedro.
207202628 

 Aviso n.º 10899/2013

Aviso de abertura de procedimento de seleção simplificado
Carreira especial médica INEM

Medicina Interna — Referência MED -INEM -MI 02/2013

Procedimento simplificado conducente ao recrutamento de pes-
soal médico para a categoria de assistente da carreira espe-
cial médica, área profissional de especialização de Medicina 
Interna.
Nos termos dos n.os 5 a 7 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 10231 -A/2013, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 148, de 2 de agosto de 
2013, faz -se público que, por deliberação de 16 de agosto de 2013, do 
Conselho Diretivo deste Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P., 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 três postos de trabalho para 
a categoria de assistente da carreira especial médica, área profissional de 
especialização de Medicina Interna, mediante a celebração de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

1 — Requisitos de admissão: Podem candidatar -se ao procedimento 
simplificado aberto pelo presente aviso os médicos detentores do grau 

de especialista de Medicina Interna, que tenham concluído o respetivo 
internato médico na 1.ª época de 2013.

2 — Prazo de apresentação de candidaturas: Dez dias úteis, con-
tados 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.

4 — Caracterização dos postos de trabalho: Os postos de trabalho a 
ocupar caracterizam -se, genericamente, pelo desempenho de funções 
especiais médicas, na especialidade de Medicina Interna e, especifi-
camente, pelo disposto no artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 177/2009, de 
4 de agosto.

5 — Remuneração: A remuneração base mensal ilíquida a atribuir cor-
responde à remuneração de ingresso na categoria de assistente, nos termos 
fixados no Decreto Regulamentar n.º 51 -A/2012, de 31 de dezembro.

6 — Local de trabalho: As funções serão exercidas nas Área de 
influência das Delegações Regionais do Instituto Nacional de Emer-
gência Médica, I. P., com distribuição dos postos de trabalho que a 
seguir se indica:

a) 1 (um) posto de trabalho para a Delegação Regional do Norte, sita 
Rua Dr. Alfredo Magalhães, 62, 5.º, 4000 -063 Porto;

b) 1 (um) posto de trabalho para a Delegação Regional do Centro, 
sita Estrada de Eiras, 259, 2.º, 3020 -199 Coimbra;

c) 1 (um) posto de trabalho para a Delegação Regional do Sul, sita 
Rua Almirante Barroso, 36, 6.º, 1000 -013 Lisboa.

7 — Prazo de validade: O procedimento de recrutamento simplificado 
aberto pelo presente aviso é válido para a ocupação dos postos de trabalho 
acima enunciados, terminando com o seu preenchimento.

8 — Legislação aplicável: O procedimento de recrutamento simpli-
ficado aberto pelo presente aviso rege -se pelo disposto nos n.os 5 a 7 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 177/2009, de 4 de agosto.

9 — Horário de trabalho: O período normal de trabalho é de quarenta 
horas semanais.

10 — Formalização das candidaturas:
10.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-

mento dirigido ao Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional 
de Emergência Médica, I. P., podendo ser entregues diretamente nas 
instalações daquele Instituto, sita na Rua Almirante Barroso, n.º 36, 2.º, 
1000 -013 Lisboa, nos períodos compreendidos entre as 09h00 horas e 
as 13h00 horas e as 14h00 horas e as 17h00 horas, ou remetidas pelo 
correio, para a mesma morada, com aviso de receção.

10.2 — Do requerimento, que deve ser assinado e datado, devem 
constar os seguintes elementos:

a) Identificação do requerente (nome, estado civil, naturalidade, 
número e data do bilhete de identidade/cartão de cidadão, residência, 
código postal, telefone e e -mail);

b) Pedido para ser admitido ao concurso;
c) Identificação do concurso, mediante referência ao número, data e pá-

gina 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
g) Indicação de que o candidato reúne cumulativamente os requisitos 

do artigo 8.º da LVCR:
Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, 

convenção internacional ou lei especial;
18 anos de idade completos;
Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para 

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

funções.

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) Curriculum Vitae, datado e assinado;
c) Documento comprovativo do cumprimento dos deveres militares 

ou de serviço cívico, quando obrigatório;
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d) Certificado do registo criminal;
e) Documento comprovativo de inscrição na Ordem dos Médicos.

10.4 — A apresentação dos documentos referidos nas alíneas c) e d) 
do ponto anterior podem ser substituídas 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 proce-
dimento de recrutamento simplificado terá a seguinte composição:

Presidente: Dra. Maria Adelaide Belo Parreira, Assistente Graduada Sé-
nior de medicina interna da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano.

1.º Vogal Efetivo: Dr. João Madeira Lopes, Assistente Graduado 
de medicina interna do Centro Hospitalar Lisboa Norte, E. P. E., que 
substituíra a presidente do júri nas suas faltas e impedimentos.

2.º Vogal Efetivo: Dra. Filomena Maria Ascensão Lourenço, Assis-
tente Graduada de medicina interna do Centro Hospitalar de Lisboa 
Central, E. P. E.

1.º Vogal Suplente: Ana Sofia Branco Madeira, Assistente Hospitalar 
de medicina interna do mapa de pessoal do INEM, I. P.

2.º Vogal Suplente: António José Táboas Lages Amorim, Assistente 
Hospitalar de medicina interna do mapa de pessoal do INEM, I. P.

12 — Afixação da lista de candidatos admitidos e excluídos: A lista 
de candidatos admitidos e excluídos será afixada nas instalações do 
Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P., sitas na Rua Almirante 
Barroso, n.º 36, 1000 -013 Lisboa e disponibilizada na página eletrónica 
(www.inem.pt).

13 — Igualdade de oportunidades no acesso ao emprego: Em cumpri-
mento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administração Pública, 
enquanto entidade empregadora, promove ativamente uma política de 
igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao em-
prego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente 
no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

19 de agosto de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Júlio Pedro.
207202636 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Gabinete do Secretário de Estado do Ensino Superior

Despacho n.º 11421/2013
1 – Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.ºs 1, 

2 e 3 do artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 
de janeiro, designo como técnico especialista a licenciada Inês Maria 
Cardoso do Carmo, para exercer funções na área da comunicação social 
no meu gabinete, assegurando a continuidade da atividade que vinha 
exercendo no anterior gabinete.

2 - A designada aufere a remuneração mensal de € 1500,00 (mil e 
quinhentos euros).

3 - Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido Decreto-Lei, a 
nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho 
que produz efeitos desde 26 de julho de 2013.

4 - Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva 
publicitação na página eletrónica do Governo.

30 de julho de 2013. — O Secretário de Estado do Ensino Superior, 
José Alberto Nunes Ferreira Gomes.

ANEXO

Nota curricular
Nome: Inês Maria Cardoso do Carmo;
Dados pessoais: Nasceu a 15 de abril de 1983;
Habilitações literárias: Licenciatura em Ciências da Comunicação, 

vertente de Jornalismo, pela Universidade Independente;
Atividade profissional:
De janeiro de 2005 a agosto de 2011 exerceu funções de telefonista 

e de apoio administrativo nos gabinetes dos diferentes membros do 
Governo, nas áreas da ciência, tecnologia e ensino superior;

De setembro a dezembro de 2011 exerceu funções de assessoria 
técnica no Gabinete de Comunicação do Ministério da Educação e 
Ciência;

De janeiro de 2012 a julho de 2013 exerceu funções de assessoria 
técnica na área da comunicação social no Gabinete do Secretário de 
Estado do Ensino Superior.

207200846 

 Despacho n.º 11422/2013
1 – Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos n.ºs 1, 2 e 3 do 

artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de ja-
neiro, designo para exercer as funções de apoio técnico-administrativo 
do meu gabinete, assegurando a continuidade da atividade que vinha 
exercendo no anterior gabinete, a Senhora D. Maria José Alves da 
Paixão e Sousa, assistente técnica da Secretaria-Geral do Ministério da 
Educação e Ciência.

2 - Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo Decreto-Lei, a 
nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho 
que produz efeitos desde 26 de julho de 2013.

3 - Os encargos com a remuneração da designada são assegurados 
pela Secretaria-Geral do Ministério da Educação e Ciência, nos termos 
do n.º 14 do artigo 13.º do mesmo Decreto-Lei, e o remanescente é 
assegurado pelo orçamento do meu gabinete.

4 - Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva 
publicitação na página eletrónica do Governo.

30 de julho de 2013. — O Secretário de Estado do Ensino Superior, 
José Alberto Nunes Ferreira Gomes.

ANEXO

Nota curricular
Nome: Maria José Alves da Paixão e Sousa;
Dados pessoais: Nasceu em Pinhel, em 9 de janeiro de 1954;
Categoria/Carreira: Assistente técnica da carreira de assistente técnico 

do mapa de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério da Educação e 
Ciência;

Formação profissional: Diversa formação profissional no âmbito das 
funções que desempenha;

Atividade profissional:
Desde 1993 até à presente data tem exercido, ininterruptamente, 

funções de apoio administrativo nos gabinetes dos diferentes membros 
do Governo, nas áreas da educação e ciência.

207201153 

 Despacho n.º 11423/2013
Considerando que, nos termos do n.º 1 do artigo 86.º da Lei n.º 

62/2007, de 10 de setembro, diploma que aprova o Regime Jurídico 
das Instituições de Ensino Superior, os Reitores das Universidades 
são eleitos pelos respetivos conselhos gerais nos termos estabelecidos 
pelos estatutos de cada instituição e segundo o procedimento previsto 
no respetivo regulamento eleitoral;

Considerando que, nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 27.º da 
Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, compete ao ministro com a tutela 
do ensino superior homologar a eleição dos reitores ou presidentes das 
instituições de ensino superior públicas;

Considerando o disposto na Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, bem 
como nos Estatutos da Universidade Nova de Lisboa, homologados pelo 
Despacho Normativo n.º 42/2008, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 164, de 26 de agosto.

Considerando que o conselho geral da Universidade Nova de Lisboa, 
em reunião de 22 de julho de 2013, procedeu à reeleição do Professor 
Doutor António Manuel Bensabat Rendas, o qual recolheu a maioria 
absoluta de votos expressos;

Considerando o parecer da Secretaria-Geral do Ministério da Educa-
ção e Ciência no sentido de que, em face dos elementos constantes do 
respetivo processo eleitoral, estão satisfeitos os requisitos previstos na 
lei e nos Estatutos da Universidade Nova de Lisboa para a homologação 
da referida eleição:

Ao abrigo do disposto na alínea d) do artigo 27.º e do n.º 6 do artigo 
86.º, ambos da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, homologo a eleição 
para Reitor da Universidade Nova de Lisboa do Professor Doutor An-
tónio Manuel Bensabat Rendas.

30 de julho de 2013. — O Secretário de Estado do Ensino Superior, 
José Alberto Nunes Ferreira Gomes.

207204086 

 Despacho n.º 11424/2013
1 – Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos n.ºs 1, 2 e 3 do 

artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, 
designo para exercer as funções de motorista do meu gabinete, asse-
gurando a continuidade da atividade que vinha exercendo no anterior 
gabinete, o Senhor Luís Filipe Rijo Ventura, assistente operacional da 
Fundação Alter Real.




