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bra, no período compreendido entre as 09 horas e as 17 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, endereço eletrónico e telefone);

b) Pedido para ser admitido ao concurso;
c) Identificação do concurso, mediante indicação da especialidade 

hospitalar, 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.

10.3 — A candidatura deverá ser acompanhada dos seguintes elementos:
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) Declaração a assegurar que possui robustez física e o perfil psíquico 
exigido para o exercício das correspondentes funções profissionais de 
acordo com o constante no artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 242/2009, de 
16 de setembro;

d) Certificado do registo criminal;
e) Documento comprovativo de inscrição na Ordem dos Médicos;
f) Fotocópia do Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão.

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:
Presidente — Dr. António José de Campos Peixeiro, Assistente Gradu-

ado Sénior de Cardiologia do Centro Hospitalar da Cova da Beira, E. P. E.
1.º Vogal efetivo — Dr. Jorge Oliveira Santos, Assistente Graduado 

Sénior de Cardiologia do Centro Hospitalar de Tondela Viseu, E. P. E., 
que substituirá o presidente do júri nas suas faltas e impedimentos.

2.º Vogal efetivo — Dr. Luís Vítor Clemente Oliveira, Assistente de 
Cardiologia do Centro Hospitalar da Cova da Beira, E. P. E.

1.º Vogal suplente — Dr. José Manuel Rocha Cista Cabral, Assistente 
Graduado de Cardiologia do Centro Hospitalar de Tondela Viseu, E. P. E.

2.º Vogal suplente — Dr. João Luís Leitão Loureiro Pipa, Assistente 
Graduado de Cardiologia do Centro Hospitalar de Tondela Viseu, E. P. E.

12 — Afixação da lista de candidatos admitidos e excluídos — a 
lista de candidatos admitidos e excluídos será afixada nas instalações 
da Administração Regional de Saúde do Centro, I. P., sitas na Alameda 
Júlio Henrique, s/n, 3001-553 Coimbra, e disponibilizada no site da 
ARSC, I. P., no endereço eletrónico www.arscentro.min-saude.pt.

13 — Igualdade de oportunidades no acesso ao emprego — em cum-
primento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administração 
Pública promove ativamente uma política de igualdade de oportunidades 
entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão pro-
fissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e 
qualquer forma de discriminação.

10 de setembro de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo da 
ARSC, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
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Aviso (extrato) n.º 11768/2013

Celebração de contrato de trabalho por tempo indeterminado
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, e na sequência do processo de 
recrutamento de médicos com a especialidade de medicina geral e fami-
liar para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado — provimento de 74 postos de trabalho da categoria de 
Assistente da Carreira Especial Médica, aberto sob o aviso (extrato) 
n.º 8750/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 123, de 
27 de junho de 2012, se torna público que foi celebrado, com efeitos 

a 15 de dezembro de 2012, contratos de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado com os seguintes profissionais, ficando os 
mesmos posicionados no intervalo remuneratório entre ao nível 57 e 
o 58 de acordo com a tabela anexa à Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 
de dezembro.

Nome dos profissionais:

ACES Central
Inês Pereira Pires
Célia Isabel Alves da Conceição
Manuel João dos Santos Alveirinho
Oksana Bohdanova

ACES Barlavento
João Pedro dos Santos Alves da Silva
Yuriy Solovyov
Miguel Maria Lourenço de Almeida Santos

4 de setembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da Admi-
nistração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Miguel Madeira.
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 Aviso (extrato) n.º 11769/2013
No seguimento da abertura do procedimento simplificado condu-

cente ao recrutamento de pessoal médico para a categoria de assistente, 
da área de medicina geral e familiar da carreira especial médica, nos 
termos dos n.os 5 a 7 do artigo 12.º -A do Decreto -Lei n.º 203/2004 de 
18 de agosto, na redação dada pelo Decreto -Lei n.º 45/2009, de 13 de 
fevereiro e ao abrigo do Despacho n.º 2546/2013, publicado no Diário de 
República, 2.ª série, n.º 33, de 15 de fevereiro, através do aviso (extrato) 
n.º 4179/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 58, de 22 
de março, torna -se público que o procedimento concursal ficou deserto 
por inexistência de candidatos.

4 de setembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da Admi-
nistração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Miguel Madeira.

207246806 

 Aviso (extrato) n.º 11770/2013
No seguimento da abertura do procedimento simplificado conducente 

ao recrutamento de pessoal médico, nos termos dos n.º 5 a 7 do artigo 
12.º A do Decreto-Lei n.º 203/2004 de 18 de agosto, na redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 45/2009, de 13 de fevereiro, através do aviso (ex-
trato) n.º 73/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 3, de 
4 de janeiro, na especialidade de saúde pública, torna-se público que o 
procedimento concursal ficou deserto por inexistência de candidatos.

4 de setembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da Ad-
ministração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Miguel Madeira.
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 Declaração de retificação n.º 1010/2013
Por terem sido publicados com inexatidão os avisos (extratos) 

n.os 4123/2013, 4124/2013 e 4180/2013, no Diário da República, 
2.ª série, n.os 57 e 58, de 21 e 22 de março de 2013, retifica-se que onde 
se lê «Por despacho do Senhor Secretário de Estado da Administração 
Pública datado de 02.03.2013» deve ler-se «Por despacho do Secretário 
de Estado da Administração Pública de 23 de fevereiro de 2013».

4 de setembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Miguel 
Madeira.
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 Deliberação (extrato) n.º 1715/2013
Torna-se público que a pedido da Assistente Técnica, Vera Lúcia Martins 

de Matos, e da Assistente Operacional, Miraldina Fernanda Rosa, ambas per-
tencentes ao mapa de pessoal do Instituto Nacional de Emergência Médica, 
IP, cessa o regime de mobilidade interna na categoria em que as mesmas 
se encontravam a exercer funções na Administração Regional de Saúde do 
Algarve, IP, com efeitos respetivamente a 31.07.2013 e a 30.06.2013.

19 de julho de 2013 — O Vogal do Conselho Diretivo da Adminis-
tração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Miguel Madeira.
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