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8.3 — 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 ao posto de trabalho 
para cuja ocupação se publicita o procedimento.

9 — Apresentação das candidaturas:
9.1 — O prazo para apresentação das candidaturas é de 10 dias úteis 

a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

9.2 — A candidatura deve ser formalizada mediante requerimento 
dirigido ao Exmo. Senhor Presidente do Conselho de Administração 
da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E. P. E., ou remetido 
por correio, em carta registada com aviso de receção, desde que tenha 
sido expedido até ao termo do prazo fixado no n.º 9.1., para o seguinte 
endereço: Avenida Pedro Álvares Cabral 6000 -084 Castelo Branco.

9.3 — Do requerimento devem constar os seguintes elementos:
a) Referência ao aviso de abertura do concurso, identificando o nú-

mero e data do Diário da República onde vem anunciado, bem como a 
área profissional a que concorre;

b) Identificação do requerente (nome, estado civil, naturalidade, 
número e data do cartão de cidadão/bilhete identidade e serviço de 
identificação que o emitiu), residência, telefone e endereço eletrónico.

c) Categoria profissional e estabelecimento de saúde a que o reque-
rente esteja vinculado;

d) Situação perante cada um dos requisitos de admissão exigidos 
(mencionados no ponto 8);

e) Identificação de documentos que instruam o requerimento, bem 
como a sua sumária caracterização;

f) Menção de que o candidato declara serem verdadeiros os factos 
constantes da candidatura;

g) Endereço para onde deverá ser remetido qualquer expediente re-
lativo ao concurso.

10 — As falsas declarações prestadas nos requerimentos ou nos 
currículos são puníveis nos termos da lei penal e constituem infração 
disciplinar.

11 — Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados dos 
seguintes documentos, sob pena de exclusão:

a) Documento comprovativo da posse do grau de consultor na área 
profissional de Otorrinolaringologia;

b) Documento comprovativo da posse da categoria de Assistente 
Graduado de Otorrinolaringologia há, pelo menos, três anos.

c) Documento comprovativo de inscrição na Ordem dos Médicos;
d) Cinco exemplares do curriculum vitae que, embora elaborado em 

modelo europeu, proceda a uma descrição das atividades desenvolvidas 
devidamente datados e assinados.

11.1 — Pode ser exigida aos candidatos a apresentação de documentos 
comprovativos de factos por eles referidos no currículo que possam 
relevar para a apreciação do seu mérito e que se encontrem deficiente-
mente comprovados.

12 — Métodos de seleção — Os métodos de seleção são os previstos 
no artigo 19.º e seguintes da Portaria n.º 207/2011, de 24 de maio, sendo 
atribuída a ponderação de 70 % à avaliação e discussão curricular e 30 % à 
prova prática. A classificação final é o resultado da média aritmética pon-
derada das classificações quantitativas obtidas nas mencionadas provas.

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 14260/2013
Para os devidos efeitos, torna-se público que o procedimento simplifi-

cado conducente ao recrutamento de pessoal médico para preenchimento 
de 6 (seis) postos de trabalho na categoria de Assistente de medicina 
geral e familiar, aberto por Aviso n.º 8711/2013, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 130, de09 de julho de 2013, cessa por inexistência 
de candidatos à sua prossecução, em virtude dos candidatos não terem 
comparecido ao método de seleção, entrevista de seleção.

1 de novembro de 2013. — A Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Dr.ª Dorinda Maria Carvalho Gomes Calha.
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13 — Em situações de igualdade de valoração, aplicam -se os crité-
rios de ordenação preferencial estabelecidos no artigo 23.º da Portaria 
n.º 207/2011, de 24 de maio.

14 — 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 facultados aos 
candidatos sempre que solicitados.

15 — A lista dos candidatos admitidos e excluídos serão afixadas no 
Placard do Serviço de Recursos Humanos desta Unidade de Saúde e 
enviada aos candidatos através de ofício.

16 — A lista unitária de ordenação final, após homologação, é pu-
blicada no Diário da República e afixada no expositor do Serviço de 
Recursos Humanos, da ULSCB, EPE.

17 — Em cumprimento 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 emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

18 — O júri é composto pelos seguintes elementos:
Presidente: Professor Doutor António Manuel Diogo Paiva, Assistente 

Graduado Sénior de Otorrinolaringologia, do CHUC;
Vogais:
Professor Doutor Óscar Proença Dias, Assistente Graduado Sénior 

de Otorrinolaringologia, do Hospital de Santa Maria;
Dr. Carlos Alberto Reis Ribeiro, Assistente Graduado Sénior de Otor-

rinolaringologia, do CHUC;
Dr. Delfim Rui Silva Duarte, Assistente Graduado Sénior de Otorri-

nolaringologia, da ULS Matosinhos, EPE;
Dr. João Ribeiro Mendes, Assistente Graduado Sénior de Otorrinola-

ringologia, do Centro Hospitalar Barreiro/Montijo, EPE;

Nas suas faltas ou impedimentos, o Presidente do júri será substituído 
pelo Exmo. Senhor Professor Doutor Óscar Proença Dias, Assistente Gra-
duado Sénior de Otorrinolaringologia, do Hospital de Santa Maria.

8 de novembro de 2013. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Dr. António Vieira Pires.
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PARTE H

 COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZÍRIA DO TEJO

Aviso n.º 14261/2013

Lista Unitária de Ordenação Final
Nos termos do disposto no n.º 6, do artigo 36.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, torna  -se público que a Lista Unitária de 
Ordenação Final dos candidatos ao procedimento concursal comum com 
vista ao preenchimento de um posto de trabalho no mapa de pessoal da 

Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo na carreira e categoria 
de técnico superior, na modalidade de relação jurídica de emprego pú-
blico, titulada por contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado cujo Aviso n.º 8403/2013 foi publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 125,de 02 de julho de 2013, foi homologada 
por despacho do Sr. Presidente do Conselho Intermunicipal da CIM da 
Lezíria do Tejo, datado de 7 de novembro de 2013.

Mais se informa que a Lista Unitária de Ordenação Final, homo-
logada por despacho do Senhor Presidente do Conselho Executivo 
Intermunicipal, foi notificada a todos os candidatos, notificação essa 
efetuada pela forma prevista na alínea a) do n.º 3 do artigo 30.º da 




