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b) Documento comprovativo de inscrição na Ordem dos Médicos;
c) Cinco exemplares do curriculum vitae que, embora obrigatoria-

mente elaborado em modelo europeu, proceda a uma descrição das 
atividades desenvolvidas, com indicação da avaliação final do internato 
médico, devidamente datado e assinado. Os documentos referidos nas 
alíneas a) e b) podem ser substituídos, respetivamente, por declaração 
comprovativa da sua existência, emitida por entidade competente ou por 
declaração no requerimento, sob compromisso de honra, da situação pre-
cisa em que se encontra perante a inscrição na Ordem dos Médicos.

14 — Assiste ao Júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em 
caso de dúvida, a apresentação de documentação comprovativa das 
suas declarações.

15 — Métodos de seleção — nos termos da cláusula 22.ª, do Acordo 
Coletivo de Trabalho, publicado no Boletim do Trabalho e do Emprego 
n.º 48, de 29 de dezembro de 2011, são adotados como métodos de 
seleção dos candidatos a avaliação e discussão curricular.

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

17 — Os resultados da avaliação e discussão curricular são estruturados 
numa escala de 0 a 20 valores, apenas podendo ser contratados os can-
didatos que obtenham classificação final igual ou superior a 10 valores.

18 — Em situações de igualdade de valoração, aplicam -se os critérios 
de ordenação preferencial estabelecidos no ACT.

19 — A lista de candidatos admitidos e excluídos e a lista unitária de or-
denação final dos candidatos serão afixadas no placard do Serviço de Gestão 
de Recursos Humanos e notificadas aos candidatos por mensagem de correio 
eletrónico, acompanhada de cópia das listas, sendo a lista unitária de ordenação 
final dos candidatos publicada ainda no Diário da República, 2.ª série.

20 — Constituição do júri: o júri terá a seguinte composição, sendo 
que o 1.º vogal efetivo substituirá o presidente nas suas faltas ou im-
pedimentos:

a) Presidente — Dr. Paulo Marques Vasco — Assistente Graduado 
Sénior, do Centro Hospitalar do Médio Tejo, E. P. E.

b) Vogais efetivos:
Dr. Nuno Vítor Costa de Matos Franco — Assistente de Anestesio-

logia, do Centro Hospitalar do Médio Tejo, E. P. E.
Dr.ª Maria Leonor Marques Pires — Assistente Graduada de Aneste-

siologia, do Centro Hospitalar do Médio Tejo, E. P. E.

c) Vogais suplentes:
Dr.ª Ana Paula Saraiva de Andrade Severiano — Assistente Gra-

duada Sénior de Anestesiologia, do Centro Hospitalar do Médio 
Tejo, E. P. E.

Dr.ª Ana Paula Alves da Silva Guerreiro — Assistente Graduada de 
Anestesiologia, do Centro Hospitalar do Médio Tejo, E. P. E.

21 — Qualquer informação adicional poderá ser obtida junto do Ser-
viço de Gestão de Recursos Humanos, através de contacto por correio 
eletrónico para o endereço: recrutamento@chmt.min -saude.pt.

1 de outubro de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Joaquim Nabais Esperancinha.

207292288 

 CENTRO HOSPITALAR DO PORTO, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 12616/2013

Procedimento simplificado conducente ao recrutamento de pessoal 
médico para a categoria de assistente hospitalar — Oncolo-
gia Médica — da carreira médica (DR 2.ª série, n.º 46 de 
06 -03 -2013).
Devidamente homologada por deliberação do Conselho de Adminis-

tração de 19 -09 -2013, a seguir se publica a lista de classificação final 
dos candidatos ao procedimento concursal supramencionado:

1.º  Alexandra Vieira de Araújo — 19,5 valores.

Da homologação cabe recurso a apresentar perante o Ministro da 
Saúde, competente para dele conhecer, no prazo de 10 dias úteis con-
tados a partir da data da publicação do presente aviso no Diário da 
República.

27 de setembro de 2013. — A Diretora do Serviço de Gestão de Re-
cursos Humanos, Maria Fernanda Ferreira de Oliveira Manarte.

207294483 

 HOSPITAL DO ESPÍRITO SANTO DE ÉVORA, E. P. E.

Despacho n.º 13096/2013

Subdelegação de Competências
Ao abrigo do disposto nos artigos 36.º e 37.º do Código do Procedimento 

Administrativo e no ponto 2.13 da delegação de competências do Conselho 
de Administração do Hospital do Espírito Santo de Évora, E.P.E., de 6 de 
junho de 2013, publicadas no D.R. 2.ª série, N.º 177 de 13 de setembro, 
José Fernando Pereira Biléu Ventura, vogal executivo do Conselho de 
Administração, subdelega as seguintes responsabilidades e competências:

1 — No Diretor dos serviços financeiros, o Dr. Nuno Miguel Amaral 
Domingos:

1.1 — A responsabilidade de direção dos serviços financeiros, no-
meadamente:

1.1.1 — Dirigir e tomar as necessárias providências, para, no âmbito 
da gestão corrente, assegurar o correto funcionamento dos serviços 
referidos;

1.1.2 — Coordenar a elaboração do relatório e contas anual, bem 
como relatórios trimestrais de execução orçamental;

1.1.3 — Garantir a regularidade da cobrança das receitas e dos paga-
mentos das despesas do Hospital;

1.1.4 — Autorizar a anulação de notas de débito relacionadas com 
o pagamento de taxas moderadoras, após prova de isenção ou de outro 
facto que impossibilite o seu pagamento;

1.1.5 — Dar despachos e assinar a correspondência respeitante ao 
nível da direção do serviço;

1.1.6 — Dar parecer sobre a justificação e injustificação de faltas;
1.1.7 — Dar parecer sobre os pedidos de alterações nos planos de férias;
1.1.8 — Propor e informar sobre a admissão de pessoal;
1.1.9 — Propor e informar sobre a realização de horas extraordinárias.
2 — Na Diretora de serviços de aprovisionamento, Dra. Ana Maria 

Silvestre Duarte:
2.1 — A direção do serviço de aprovisionamento, nomeadamente:
2.1.1 — Dirigir e tomar as necessárias providências para, no âmbito 

da gestão corrente assegurar o correto funcionamento do serviço;
2.1.2 — Dar despachos e assinar a correspondência respeitante ao 

serviço de aprovisionamento;
2.1.3 — Dar parecer sobre a justificação das faltas de pessoal sob 

sua responsabilidade;
2.1.4 — Propor e informar sobre a admissão de pessoal no serviço;
2.1.5 — Propor e informar sobre a realização de horas extraordinárias 

do serviço de aprovisionamento;
2.1.6 — Os serviços de transporte estão incluídos no serviço de apro-

visionamento;
2.1.7 — Autorizar despesas ou atos que não excedam o valor da 

responsabilidade de € 50.000;
2.1.8 — Escolher o tipo de procedimento a adotar até ao limite 

do número anterior e propor os restantes de acordo com Decreto-Lei 
n.º 18/2008 de 29 de janeiro e o Regulamento de Compras do HESE;

2.1.9 — Nos procedimentos de empreitadas de obras públicas, locações 
e aquisições de bens e serviços, propor os júris e comissões de análise;

2.1.10 — Preparar e instituir os processos de realização de despesas, 
cujas competências de autorização estejam nos valores acima das suas 
competências;

2.1.11 — Proceder à prática dos atos consequentes ao ato de autori-
zação de escolha e início do procedimento.

A presente delegação produz efeitos a 25 de maio de 2013, ficando 
por este meio ratificados todos os atos que, no âmbito dos poderes agora 
subdelegados, tenham sido praticados.

25-09-2013. — O Vogal Executivo, José Fernando Pereira Biléu 
Ventura.

307277684 

 Despacho n.º 13097/2013

Subdelegação de Competências
Ao abrigo do disposto nos artigos 36.º e 37.º do Código do Procedimento 

Administrativo e no ponto 3.28 da delegação de competências do Conselho 
de Administração do Hospital do Espírito Santo de Évora, E.P.E., de 6 de 
junho de 2013, publicadas no D.R. 2.ª série — N.º 177 de 13 de setembro, 
Carlos António Mateus Gomes, vogal executivo do Conselho de Adminis-
tração, subdelega as seguintes responsabilidades e competências:

1 — No Diretor do serviço de gestão de doentes, Dr. José António 
Galego Estrompa:

1.1 — A responsabilidade de direção do serviço de admissão de doentes, 
nomeadamente:

1.1.1 — Dirigir e tomar as necessárias providências para, no âmbito 
da gestão corrente, assegurar o correto funcionamento do serviço atrás 
referido;




