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Vogais efectivos:
Dr.ª Ana Maria Esteves de Leça Pereira, Directora de Serviços de
Prevenção e Controlo da Doença, que substituirá a presidente do júri
nas suas faltas e impedimentos;
Dr.ª Nina de Sousa Santos, Chefe de Divisão do Gabinete de Assuntos
Jurídicos, Ética e Responsabilidade.
Vogais suplentes:
Dr. Luís Filipe Pedreño Ferreira, Chefe de Divisão de Gestão de
Recursos;
Dr.ª Sara Maria Calado da Silva, técnica superior do Gabinete de
Assuntos Jurídicos, Ética e Responsabilidade.
16 — Lista unitária de ordenação final: A lista unitária de ordenação final, após a homologação, é publicada na 2.ª série do Diário da República,
afixada em local visível e público das instalações da Direcção-Geral da
Saúde e disponibilizada na sua página electrónica.
17 — Nos termos previstos no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria, o presente aviso será publicitado na Bolsa de Emprego Público (www.bep.
gov.pt), para consulta a partir do 1.º dia útil seguinte à publicação no
Diário da República, na página electrónica da Direcção-Geral da Saúde
(www.dgs.pt) e, por extracto, no prazo máximo de três dias úteis contado
a partir da mesma data, num jornal de expansão nacional.
18 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
“a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma
de discriminação”.
27 de Novembro de 2009 — A Directora de Serviços de Administração, Maria de Lourdes Silva.
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Despacho (extracto) n.º 26432/2009
Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 202/96,
de 23 de Outubro, republicado e alterado pelo Decreto-Lei n.º 291/2009,
de 12 de Outubro, é aprovado o modelo de atestado médico de incapacidade multiuso (mod.DGS/ASN/01/2009), anexo ao presente despacho.
20 de Novembro de 2009. — O Director-Geral, Francisco George.

Aviso (extracto) n.º 21872/2009
Procedimento concursal para provimento de dois lugares
de Assistentes de Pediatria Médica,
da carreira especial médica — área de exercício hospitalar
1 — Nos termos do Decreto-Lei n.º 177/2009, de 4 de Agosto, e do
Regulamento dos Concursos da Carreira Médica Hospitalar, aprovado
pela Portaria n.º 43/98, de 26 de Janeiro, faz-se público que por despacho
da Vogal do Conselho Directivo da Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo, IP, de 02/09/2009, sob proposta do Conselho
de Administração deste Hospital, encontra-se aberto procedimento concursal para o preenchimento de dois lugares de Assistentes de Pediatria
Médica da carreira especial médica — área de exercício hospitalar, do
mapa de pessoal médico deste Hospital, constante do orçamento financeiro para o ano de 2009, aprovado por Despacho de S. Ex.ª o Secretário
de Estado Adjunto e da Saúde, em 28/08/2008.
Não existem reservas de recrutamento junto da Direcção — Geral da
Administração e do Emprego Público, nos termos do n.º 1 do artigo 4.º
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro)
2 — Prazo de validade — o procedimento concursal é válido para as
vagas enunciadas, caducando com o respectivo preenchimento.
3 — Legislação aplicável — o presente procedimento concursal
rege-se pelo Decreto-Lei n.º 177/2009, de 4 de Agosto, pelas disposições aplicáveis da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, pela Portaria
n.º 43/98, de 26 de Janeiro, bem como pelas disposições do Código
do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 442/91, de 15 de Novembro, na redacção que lhe foi dada pelo
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro.
4 — Âmbito do procedimento — o procedimento é institucional,
aberto a todos os médicos possuidores dos requisitos gerais e especiais
de admissão a concurso, independentemente do serviço a que pertençam.
5 — Local de trabalho — Hospital de Reynaldo dos Santos — Vila
Franca de Xira, ou em qualquer outra instituição com a qual este estabelecimento tenha ou venha a ter acordos ou protocolos de colaboração.
6 — Regime de trabalho — A duração semanal do trabalho é a constante do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 177/2009, de 4 de Agosto e demais
disposições legais vigentes.
7 — Requisitos de admissão:
7.1 — São requisitos gerais de admissão ao concurso:
a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados por lei
especial ou convenção internacional;
b) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quando
obrigatório;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito
para o exercício das funções a que se candidata;
d) Possuir a robustez física e o perfil psíquico necessários ao exercício
da função e ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.
7.2 — São requisitos especiais:
a) Possuir o grau de Especialista de Pediatria Médica, ou equivalente,
nos termos do n.º 1, do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 177/2009, de 4
de Agosto;
b) Estar inscrito na Ordem dos Médicos.
8 — Métodos de selecção — o método de selecção a utilizar é o de
avaliação curricular, nos termos da secção VI do Regulamento anexo à
Portaria n.º 43/98, de 26 de Janeiro.
8.1 — Os critérios de avaliação e respectiva ponderação, bem como
o sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam da acta de reunião de júri do concurso, a realizar, nos
termos, condições e prazos procedimentais para o efeito, sendo a mesma
facultada aos candidatos sempre que solicitada.
9 — Apresentação de candidaturas:
9.1 — Prazo — o prazo para a apresentação de candidaturas é de 20
dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso no DR.
9.2 — Forma — a candidatura deve ser formalizada mediante requerimento, dirigido ao Presidente do Conselho de Administração do Hospital
Reynaldo dos Santos, Vila Franca de Xira, e entregue no Serviço de
Gestão de Recursos Humanos pessoalmente ou remetido pelo correio
registado com aviso de recepção para a Rua Dr. Luís César Pereira, n.º 1,
2600 — 178 Vila Franca de Xira, desde que tenha sido expedido até ao
termo do prazo fixado no n.º 9.1.
9.3 — Do requerimento deve constar os seguintes elementos:
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a) Identificação do requerente [nome, filiação, naturalidade, número
e data do bilhete de identidade/cartão de cidadão e serviço de identifica-

