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de 27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei 
n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se público que Bruno Miguel Mariz 
Teixeira, concluiu com sucesso o período experimental, na sequência da 
celebração do contrato de trabalho em funções públicas por tempo inde-
terminado com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo, I. P., para desempenho de funções na carreira/categoria de assistente 
operacional, no ACES Sintra, sendo que o tempo de duração do período 
experimental é contado para efeitos da atual carreira e categoria.

15 de novembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS 
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

207405363 

 Aviso (extrato) n.º 14503/2013
Por despacho do Vice-Presidente do Conselho Diretivo de 29/08/2013 

e nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, 
de 27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da 
Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna-se público que Ana Cristina 
Borges Pereira Guerreiro, concluiu com sucesso o período experimen-
tal, na sequência da celebração do contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado com a Administração Regional de 
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., para desempenho de funções na 
carreira/categoria de assistente operacional, no ACES Sintra, sendo que 
o tempo de duração do período experimental é contado para efeitos da 
atual carreira e categoria.

15 de novembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Pedro 
Emanuel Ventura Alexandre.

207405274 

 Aviso (extrato) n.º 14504/2013
Por despacho do Vice-Presidente do Conselho Diretivo de 29/08/2012 

e nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, 
de 27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei 
n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna-se público que Marta Sofia Sousa 
Lopes, concluiu com sucesso o período experimental, na sequência da 
celebração do contrato de trabalho em funções públicas por tempo inde-
terminado com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo, I. P., para desempenho de funções na carreira/categoria de assistente 
técnico, no ACES Sintra, sendo que o tempo de duração do período 
experimental é contado para efeitos da atual carreira e categoria.

15 de novembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da 
ARSLVT, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

207405939 

 Declaração de retificação n.º 1276/2013
Por ter saído com inexatidão a publicação inserta no Diário da Re-

pública, 2.ª série, n.º 205, de 23 de outubro de 2013, despacho (extrato) 
n.º 13524/2013, retifica -se que onde se lê «para o desempenho de fun-
ções correspondentes à categoria de técnica de fisioterapia, da carreira 
de técnico de diagnóstico e terapêutica, sendo o tempo de duração do 
período experimental contado para efeitos da atual carreira e categoria.» 
deve ler -se «para o desempenho de funções na carreira de técnico de 
diagnóstico e terapêutica, área de fisioterapia, com a categoria de técnica 
de 2.ª classe, sendo o tempo de duração do período experimental contado 
para efeitos da atual carreira e categoria.».

24 de outubro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Pedro 
Emanuel Ventura Alexandre.

207406432 

 Despacho (extrato) n.º 15330/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 17/10/2013 e nos 

termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei 
n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se público que Cristina Matias 
Montero Marin concluiu com sucesso o período experimental, na se-
quência da celebração do contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, em 01 -03 -2013, para o preenchimento de posto 
de trabalho no mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo, I.P/ACES Lezíria, para o desempenho de 
funções correspondentes à categoria de assistente técnico, da carreira de 
assistente técnico, sendo o tempo de duração do período experimental 
contado para efeitos da atual carreira e categoria.

12 de novembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da 
ARSLVT, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

207404691 

 Direção-Geral da Saúde

Aviso n.º 14505/2013

Procedimento concursal comum para preenchimento de dois postos 
de trabalho da carreira e categoria 

de Técnico Superior (área da Infeção VIH/SIDA)
1 — Nos termos do artigo 50.º e dos n.os 2 e 3 do artigo 6.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro (retificada pela Declaração de Re-
tificação n.º 22 -A/2008 e alterada pelas Leis n.º 64 -A/2008, de 31 de 
dezembro, n.º 3 -B/2010, de 28 de abril, n.º 34/2010, de 2 de setembro, 
n.º 55 -A/2010, de 31 de dezembro, n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, 
n.º 66/2012, de 31 de dezembro, e n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro), 
conjugados com o artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de ja-
neiro (alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de 
abril), torna -se público que, por despacho de 11 de novembro de 2013 
do Diretor -Geral da Saúde, está aberto, pelo prazo de dez dias úteis a 
contar da data de publicação do presente Aviso no Diário da República 
e na Bolsa de Emprego Público, o procedimento concursal comum para 
preenchimento de dois postos de trabalho na carreira e categoria de 
Técnico Superior — área de Infeção VIH/SIDA, para o mapa de pessoal 
desta Direção -Geral, por contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado.

2 — Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, declara -se não estarem constituídas 
reservas de recrutamento no próprio organismo, não tendo sido efetuada 
a consulta prévia à Entidade Centralizada para a Constituição de Reser-
vas de Recrutamento, face à dispensa temporária da obrigatoriedade de 
consulta, até à publicação de procedimento concursal para constituição 
de reservas de recrutamento.

3 — Legislação aplicável: Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, 
Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro (alterada pelos Decretos -Leis 
n.os 89/2009, de 9 de abril e n.º 124/2010, de 17 de novembro e pelas 
Leis n.os 3 -B/2010, de 28 de abril, n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, 
n.º 66/2012, de 31 de dezembro, n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro e 
n.º 68/2013, de 29 de agosto), Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro 
(alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril) e o Código do 
Procedimento Administrativo.

4 — Número de postos de trabalho a ocupar — 2 (dois).
5 — Caracterização do posto de trabalho: carreira e categoria de 

Técnico Superior — área da Infeção VIH/SIDA.
5.1 — Atividade a exercer: funções de apoio técnico especializado 

no âmbito do Programa Nacional para a Infeção pelo Vírus da Imuno-
deficiência Humana (VIH/SIDA):

5.1.1 — Referência A:
Acompanhamento e monitorização da atividade dos centros de acon-

selhamento e deteção precoce do VIH; colaboração na definição de 
políticas e normas que visam a generalização da realização do aconse-
lhamento e diagnóstico da infeção pelo VIH, em estruturas de saúde e 
comunitárias e dirigidos a grupos populacionais em situação de maior 
vulnerabilidade à infeção; análise, acompanhamento e monitorização 
de projetos e ações no âmbito da infeção por VIH, desenvolvidos por 
entidades coletivas privadas sem fins lucrativos, e financiados no âm-
bito do Decreto -Lei n.º 186/2006 de 12 de setembro; apoio técnico a 
atividades de prevenção e diagnóstico da infeção por VIH, designada-
mente, no âmbito de programas de cooperação com os países membros 
da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP); participação 
técnica em encontros, iniciativas e projetos europeus e internacionais 
no âmbito da infeção pelo VIH, e colaboração na articulação intra e 
interministerial com vista a assegurar a abordagem multissetorial da 
resposta nacional à infeção VIH/SIDA.

5.1.2 — Referência B:
Realização de estudos nacionais no âmbito das matérias relativas 

à infeção VIH/SIDA, designadamente, quanto ao comportamento e a 
caracterização demográfica e social das populações mais vulneráveis à 
infeção VIH/SIDA, em especial, junto de toxicodependentes, reclusos 
e imigrantes; apoio técnico na execução do Programa Nacional de Pre-
venção e Controlo da Infeção VIH/SIDA, e conceção de orientações pro-
gramáticas; apoio institucional e intersetorial (nacional e internacional) 
entre o Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA e outras entidades 
de saúde e comunitárias; participar em iniciativas multissetoriais, e em 
projetos europeus e internacionais em matérias sobre a infeção pelo 
VIH em Portugal.

6 — Âmbito de recrutamento — Nos termos do disposto no n.º 4 do 
artigo 6.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, o recrutamento faz -se 
entre trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado previamente estabelecida.

7 — Modalidade de relação jurídica de emprego a constituir — Con-
trato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado.
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8 — Local de Trabalho — O local de trabalho situa -se nas instalações 
da Direção -Geral da Saúde, na Alameda D. Afonso Henriques, 45, em 
Lisboa.

9 — Requisitos de admissão: são requisitos cumulativos de admis-
são:

9.1 — Os previstos no artigo 8.º da LVCR:
a) Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Cons-

tituição, convenção internacional ou lei especial;
b) Ter 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.

9.2 — Possuir relação jurídica de emprego público constituída por 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

9.3 — Estar numa das condições das alíneas a) a c) do n.º 1 do ar-
tigo 52.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro:

a) Integrado na mesma carreira, a cumprir ou a executar diferente 
atribuição, competência ou atividade do serviço;

b) Integrado na mesma carreira, a cumprir ou a executar qualquer 
atribuição, competência ou atividade, de outro órgão ou serviço ou que 
se encontre em situação de mobilidade especial;

c) Integrado noutras carreiras.

9.4 — Nível habilitacional exigido:
9.4. 1 — Referência A: Licenciatura em Psicologia ou equivalente
9.4. 2 — Referência B: Licenciatura em Ciências Socais ou equi-

valente
9.4.3 — Não é admitida a possibilidade de substituição do nível ha-

bilitacional por formação adequada ou experiência profissional.
9.5 — Critérios de preferência:
Experiência em aconselhamento e diagnóstico da infeção VIH; ex-

periência em acompanhamento de projetos junto de grupos popula-
cionais em situação de maior vulnerabilidade à infeção; experiência 
em cooperação internacional designadamente em programas europeus 
associados à infeção VIH/SIDA; experiência na realização de estudos 
demográficos.

9.6 — Posição remuneratória: posição 5, nível 27 da carreira de téc-
nico superior. Nos termos do n.º 10 do artigo 24.º da Lei n.º 55 -A/2010, 
de 31 de dezembro, não serão admitidos trabalhadores com remuneração 
inferior à que resulta da aplicação da alínea c) do n.º 1 do artigo 26.º 
da citada lei.

9.7 — Nos termos do disposto na alínea l) do n.º 3 do artigo 19.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, não são admitidos candidatos 
que, cumulativamente, se encontrem integrados na carreira, sejam titu-
lares da categoria e, não se encontrando em mobilidade, ocupem posto 
de trabalho previsto no mapa de pessoal da Direção -Geral da Saúde 
idêntico ao posto de trabalho ora publicitado.

10 — Prazo para apresentação de candidaturas — 10 dias úteis, con-
tados da data de publicação do aviso no Diário da República.

11 — Formalização das Candidaturas:
11.1 — As candidaturas são obrigatoriamente formalizadas através 

do preenchimento do formulário de candidatura ao procedimento con-
cursal, aprovado pelo Despacho (extrato) n.º 11321/2009, e publicado 
no Diário da República, de 08 de maio de 2009, disponível no serviço 
de Expediente da Divisão de Apoio à Gestão da Direção -Geral da Saúde 
ou na respetiva página eletrónica (www.dgs.pt), e entregue até ao termo 
do prazo:

a) Pessoalmente (das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00), ou
b) Por correio registado, com aviso de receção, para:
Direção -Geral da Saúde
Procedimento concursal — Carreira de Técnico Superior (área da 

Infeção VIH/SIDA)
Alameda D. Afonso Henriques, 45, 1049 -005 Lisboa.

11.2 — O não preenchimento ou o preenchimento incorreto dos ele-
mentos relevantes do requerimento por parte dos candidatos determina 
a sua exclusão ao procedimento concursal.

11.3 — Não serão consideradas candidaturas enviadas por correio 
eletrónico.

11.4 — As candidaturas deverão ser acompanhadas da seguinte do-
cumentação, sob pena de exclusão:

a) Um exemplar do Curriculum Vitae atual, datado e assinado;
b) Fotocópia simples do certificado de habilitações académicas;
c) Fotocópia simples dos certificados de formação profissional;
d) Fotocópia simples do bilhete de identidade ou do cartão do ci-

dadão;

e) Declaração, emitida e autenticada pelo órgão ou serviço de origem 
(data reportada ao prazo estabelecido para apresentação das candida-
turas), da qual conste:

i) Identificação da relação jurídica de emprego público de que é 
titular;

ii) Identificação da carreira e da categoria de que o candidato seja 
titular e a respetiva antiguidade;

iii) Descrição das funções exercidas pelo candidato;
iv) Menção quantitativa e qualitativa da avaliação do desempenho 

dos anos de 2010, 2011 e 2012.
v) Posição e nível remuneratório, com indicação da data de produção 

de efeitos e o correspondente montante pecuniário.

12 — As falsas declarações prestadas pelo candidato serão punidas 
nos termos da lei.

13 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em 
caso de dúvida sobre a situação descrita no currículo, a apresentação de 
documentos comprovativos das suas declarações.

14 — Nos termos da alínea a) do n.º 4 do artigo 53.º da Lei 
n.º 12 -A/2008 e dos n.os 1 e 2 do artigo 6.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
são adotados como métodos de seleção, com caráter eliminatório:

14.1 — Prova de conhecimentos (PC) destinada a avaliar se e em que 
medida os candidatos dispõem das competências técnicas necessárias 
ao exercício da função:

a) Assumirá a natureza teórica e escrita, com a duração de 120 minutos 
e incidindo sobre as matérias inerentes às funções em concurso, versando 
sobre os seguintes diplomas, cuja consulta é permitida:

Despacho n.º 280/96 da Ministra da Saúde, Diário da República, 
2.ª série, n.º 237, de 12 de outubro;

Despacho n.º 6778/97 da Ministra da Saúde, Diário da República, 
2.ª série, n.º 199, de 29 de agosto;

Resolução do Conselho de Ministros n.º 47/97, de 22 de março;
Resolução do Conselho de Ministros n.º 197/97, de 18 de novem-

bro;
Decreto -Lei n.º 216/98, de 16 de julho;
Lei n.º 134/99, de 28 de agosto;
Lei n.º 170/99, de 18 de setembro;
Portaria n.º 321/2000, de 6 de junho;
Resolução da Assembleia da República n.º 54/2001, de 17 de julho;
Despacho n.º 25360/2001, Ministro da Saúde, Diário da República, 

2.ª série, n.º 286, de 12 de dezembro;
Acórdão n.º 368/2002 do Tribunal Constitucional, Diário da Repú-

blica, 2.ª série, n.º 247, de 25 de outubro;
Decreto n.º 36/2003, de 30 de julho;
Decreto -Lei n.º 173/2003, de 1 de agosto;
Despacho conjunto n.º 421/2004, dos Ministros da Justiça e da Saúde, 

Diário da República, 2.ª série, n.º 163, de 13 de julho;
Portaria n.º 258/2005, de 16 de março;
Despacho n.º 72/2006, dos Ministros da Saúde e da Justiça, Diário 

da República 2.ª série, n.º 17, de 24 de janeiro;
Decreto -Lei n.º 186/2006, de 12 de setembro;
Lei n.º 46/2006, de 28 de agosto;
Lei n.º 3/2007, de 16 de janeiro;
Decreto -Lei n.º 34/2007, de 15 de fevereiro;
Despacho n.º 22144/2007, dos Ministros da Justiça e da Saúde, Diário 

da República 2.ª série, n.º 183, de 21 de setembro;
Decreto -Lei n.º 28/2008, de 22 de fevereiro;
Portaria n.º 150/2009, do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, 

Diário da República 2.ª série, n.º 18, de 27 de janeiro;
Decisão n.º 2009/362/CE, da Comissão, JOUE n.º 110, Série L, de 

1 de maio;
Decreto -Lei n.º 145/2009, de 17 de junho;
Lei n.º 60/2009, de 6 de agosto;
Despacho n.º 22811/2009, da Ministra da Saúde, Diário da República, 

2.ª série, n.º 200, de 15 de outubro;
Resolução da Assembleia da República n.º 39/2010, de 5 de julho;
Despacho n.º 16159/2010, do Secretário de Estado Adjunto e da 

Saúde, Diário da República, 2.ª série, n.º 208, de 26 de outubro;
Decreto -Lei n.º 19/2010, de 22 de março;
Decreto -Lei n.º 124/2011, de 29 de dezembro;
Decreto Regulamentar n.º 14/2012, de 26 de janeiro;
Decreto -Lei n.º 17/2012, de 26 de janeiro;
Despacho n.º 5422/2012, do Diretor -Geral da Saúde, Diário da Re-

pública, 2.ª série, n.º 79, de 20 de abril;
Portaria n.º 359/2012, de 31 de outubro;
Declaração de Retificação n.º 12/2012, de 27 de fevereiro;
Portaria n.º 159/2012, de 22 de maio;
Portaria n.º 258/2013, de 13 de agosto;
Código Penal
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b) A bibliografia necessária à preparação dos temas acima referidos 
é a seguinte:

Adler, A.; Mounier -Jack, S. & Coker, R. J. Late diagnosis of HIV in 
Europe: definitional and public health challenges. AIDS Care (March 
2009), Vol. 21, N.º 3, p. 284 -293.

Carvalho, C. Acesso, Práticas e Barreiras ao Teste VIH. Arquivos de 
Medicina (2009), vol. 23, n.º 2, pág. 68 -69.

Comissão das Comunidades Europeias. Comunicação da Comissão 
ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu — Luta Contra o VIH/SIDA na União Europeia e nos Países 
Vizinhos, 2009 -2013. Bruxelas, 2009.

Deblonde, J. et al. Barriers to HIV testing in Europe: a systematic 
review. The European Journal of Public Health. (February 2010). p. 1 -11.

Dias, S. et al. Factors associated with HIV testing among immigrants in 
Portugal. Int J Public Health (2010) (publish online 06 November 2010).

European Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regio-
nal Office for Europe. Surveillance Report. HIV/AIDS surveillance in 
Europe 2010. Stockholm: European Centre for Disease Prevention and 
Control, 2011

European Centre for Disease Prevention and Control. HIV testing: 
increasing uptake and effectiveness in the European Union. Stockholm: 
European Centre for Disease Prevention and Control, 2010.

Mc Daid, L. M. & Hart, G. J. Increased HIV testing and reduced 
undiagnosed infection among gay men in Scotland, 2005 -8: support for 
the opt -out testing policy? Sex Transm Infect (2011) 87:221 -224.

Miranda, A. C. As Implicações do Diagnóstico Tardio: A experiência 
portuguesa. Arquivos de Medicina (2009). Vol. 23, n.º 2, pag 66 -67.

Organização Mundial da Saúde. Relatório Mundial de Saúde: Agora 
Mais do que Nunca. OMS, 2008.

Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA (2012). Programa Nacio-
nal de Prevenção e Controlo da Infeção VIH/Sida 2012 -2016 —Orien-
tações Programáticas. (www.dgs.pt).

Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA (2012). Atitudes e com-
portamentos da população portuguesa face ao VIH, Marktest, Outubro 
de 2012 (www.dgs.pt)

UNAIDS (2006). Political Declaration on HIV/AIDS. New York, 
junho 2006, UNAIDS.

UNAIDS (2011). Political Declaration on HIV and AIDS: Intensi-
fying Our Efforts to Eliminate HIV and AIDS. New York, junho 2011, 
UNAIDS.

UNAIDS (2012). UNAIDS Report on the Global AIDS Epidemic. 
Genebra, dezembro 2012, UNAIDS.

UNAIDS (2013). A new global partnership: Erradicate poverty and 
transform economies through sustainable development. The Report of 
the High -LevelPanel of Eminent Persons on the Post -2015 Development 
Agenda. Genebra, junho 2013, UNAIDS.

Núcleo de Vigilância Laboratorial de Doenças Infeciosas (2013). 
“Infeção VIH/SIDA: a situação em Portugal a 31 de dezembro de 2012”.
Doc. n.º 144. Lisboa, junho 2013, Instituto Nacional de Saúde Doutor 
Ricardo Jorge.

European Centre for Disease Prevention and Control. Implementing 
the Dublin Declaration on Partnership to Fight HIV in Europe and Central 
Asia: 2010 progress report. Stockholm: European Centre for Disease 
Prevention and Control, 2010.

c) A Prova de Conhecimentos (PC) terá uma ponderação de 35 %, 
observando o disposto no n.º 4 do artigo 6.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
e tem caráter eliminatório.

14.2 — Avaliação Curricular (AC), destinada a analisar a qualificação 
dos candidatos, sendo ponderados a habilitação académica, a formação 
profissional, a experiência profissional e a avaliação do desempenho:

a) Terá uma ponderação de 35 % de acordo com o disposto no n.º 5 
do artigo 6.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, e terá caráter 
eliminatório.

14.3 — Entrevista profissional de seleção (EPS), destinada a avaliar, 
a experiência profissional e aspetos comportamentais, o qual terá uma 
ponderação de 30 % de acordo com o disposto no artigo 7.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009.

15 — Cada um dos métodos de seleção é eliminatório, sendo excluído 
do procedimento os candidatos que tenham obtido uma valoração inferior 
a 9,5 valores num dos métodos de seleção, não lhes sendo aplicado o 
método de seleção seguinte.

16 — Os candidatos que, cumulativamente, sejam titulares da catego-
ria e se encontrem ou, tratando -se de candidatos colocados em situação 
de mobilidade especial, se tenham por último encontrado, a cumprir 
ou a executar a atribuição, competência ou atividade caracterizadora 
do posto de trabalho para cuja ocupação o procedimento é publicitado, 
podem afastar por escrito, a avaliação curricular, sendo que, nesse caso 
a prova de conhecimentos terá a ponderação de 70 %.

17 — A classificação final (CF), expressa de 0 a 20 valores, resultará 
da seguinte fórmula:

CF = (35 % x PC) + (35 % x AC) + (30 % x EPS)
sendo que:

CF — Classificação Final;
PC — Prova de Conhecimentos;
AC — Avaliação Curricular;
EPS — Entrevista Profissional de Seleção.

18 — Composição do Júri:
a) Presidente: Dr. António Manuel de Sousa Coelho Diniz, Diretor 

Do Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA;
b) Vogais efetivos:
i) Dr. José Alfredo Viegas da Conceição Vera, Médico dos HPP Hos-

pital de Cascais Dr. José de Almeida, que substitui o presidente nas suas 
faltas e impedimentos;

ii) Dr. João Miguel Maldonado de Matos Nunes Correia, Jurista da 
Direção -Geral da Saúde,

c) Vogais suplentes:
i) Dr.ª Belmira Maria da Silva Rodrigues, Chefe de Divisão de Apoio 

à Gestão;
ii) Dr.ª Maria Teresa Carretero Camilo Branco, Médica do Hospital 

Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE.

19 — 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.

20 — Lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados é 
notificada nos termos 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;

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

11 de novembro de 2013. — O Diretor -Geral da Saúde, Francisco 
George.
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 INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento 
e Produtos de Saúde, I. P.

Aviso n.º 14506/2013
Torna-se pública a lista dos candidatos admitidos e excluídos ao 

concurso público para a instalação de um posto farmacêutico móvel na 
localidade de Almoçageme, freguesia de Colares, concelho de Sintra, 
distrito de Lisboa, cujo Aviso de abertura n.º 9143/2013, foi publicado em 
Diário da República, 2.ª Série, n.º 136, de 17-07-2013, encontrando-se 
igualmente a presente lista disponível para consulta no sítio internet do 
INFARMED, I. P., em www.infarmed.pt 

Candidato(s) Admitido(s)
Farmácia Dumas Brousse, sita em Rio de Mouro;
Farmácia Simões, sita em Sintra — Sta. Maria e S. Miguel;
Farmácia Viva, sita em Rio de Mouro;
Farmácia Luz, sita em Alcabideche;
Farmácia Santos Pinto, sita em Algueirão, Mem-Martins;
Farmácia da Praia das Maças, sita em Colares;
Farmácia Carvalho, sita em Alcabideche;
Farmácia Campos, sita no Cacém;
Farmácia Crespo, sita em S. Martinho;
Farmácia de São João das Lampas, sita em S. João das Lampas;
Farmácia Suissa, sita no Estoril;
Farmácia do Rosário, sita em Cascais;
Farmácia S. Domingos de Rana, sita em S. Domingos de Rana;
Farmácia de Birre, sita em Cascais;
Farmácia Caparide, sita em S. Domingos de Rana;
Farmácia do Fórum Sintra, sita em Rio de Mouro.

11 de novembro de 2013. — A Vogal do Conselho Diretivo do INFAR-
MED — Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde,
I. P., Dr.ª Paula Dias de Almeida.
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