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PARTE F
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
Secretaria Regional da Educação e Recursos Humanos
Direção Regional dos Recursos Humanos e da Administração Educativa
Aviso n.º 15/2012/M
Continuidade de funções — Quadros de zona pedagógica, da educação pré-escolar, ensinos básico e secundário e do pessoal docente
especializado em Educação e Ensino Especial da Região Autónoma da Madeira para o ano escolar 2012/2013
Dando cumprimento ao estipulado no n.º 2 do artigo 44.º do Decreto Legislativo Regional n.º 14/2009/M, de 8 de junho, informam-se todos
os interessados de que, a partir da data da publicação do presente aviso, se encontra disponível, para consulta, a lista de continuidade de funções
dos docentes pertencentes aos Quadros de Zona Pedagógica, da educação pré-escolar, dos ensinos básico e secundário e do pessoal docente especializado em educação e ensino especial da Região Autónoma da Madeira para o ano escolar 2012/2013, no seguinte endereço eletrónico: www.
madeira-edu.pt/drrhae
13 de agosto de 2012. — O Diretor Regional, Jorge Manuel da Silva Morgado.
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PARTE G
CENTRO HOSPITALAR BARREIRO MONTIJO, E. P. E.
Aviso n.º 11205/2012
Procedimento de concurso comum para preenchimento de dois
postos de trabalho na categoria de Assistente
de Psiquiatria da carreira médica — área de exercício hospitalar.
1 — Nos termos do estabelecido na cláusula 7.ª do acordo coletivo
de trabalho, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 48,
de 29 de dezembro de 2011, celebrado entre o Centro Hospitalar de
Coimbra, E. P. E., e outros e a Federação Nacional dos Médicos e
outro — tramitação do procedimento para concurso de recrutamento
para os postos de trabalho da carreira médica, adiante designado, abreviadamente, por ACT, conjugado com o artigo 15.º do Decreto-Lei
n.º 176/2009, de 4 de agosto, que estabelece o regime da carreira dos
médicos nas entidades públicas empresariais e nas parcerias em saúde,
em regime de gestão e financiamento privados, integrados no Serviço
Nacional de Saúde, bem como os respetivos requisitos de habilitação
profissional e percurso de progressão profissional e de diferenciação
técnico-científica torna-se público que, por deliberação do Conselho
de Administração de 12/07/2012, se encontra aberto concurso comum
para constituição de relação jurídica de emprego privado sem termo,
cujo contrato será celebrado nos termos da legislação laboral privada
aplicável, destinado ao preenchimento de dois postos de trabalho de
assistente da carreira médica para o Serviço de Psiquiatria, no Centro
Hospitalar Barreiro Montijo, E. P. E., aguardando-se, no decurso do
presente procedimento, a devida autorização superior, nos termos do
Despacho n.º 12083/2011, de 15 de setembro, por parte do Exmo. Sr. Secretário de Estado da Saúde.
2 — Tipo de concurso — o concurso é externo geral, aberto a todos
médicos detentores dos requisitos de admissão, independentemente de
serem já titulares, ou não, de relação jurídica de emprego, público ou
privado, com alguma Instituição do Serviço Nacional de Saúde com
a ressalva de que, nos termos da alínea j) da cláusula 7.ª do ACT, não
podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se encontrem
integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se encontrando
em mobilidade, ocupem posto de trabalho previstos no mapa de pessoal
do órgão ou serviço idênticos ao posto de trabalho para cuja ocupação
é publicitado este procedimento.
3 — Prazo de validade — o concurso é válido para a ocupação dos
postos de trabalho enunciados, terminando com o seu preenchimento.
4 — Política de igualdade — em cumprimento da alínea h) do artº 9.º
da Constituição, a Administração Pública, enquanto entidade emprega-

dora, promove ativamente 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 descriminação.
5 — Prazo de apresentação de candidaturas — 10 dias úteis, contados a partir da data da publicação do presente aviso no Diário da
República.
6 — Legislação aplicável — o concurso rege-se pelo disposto no
acordo coletivo de trabalho, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 48, de 29 de dezembro de 2011, celebrado entre o Centro
Hospitalar de Coimbra, E. P. E., e outros e a Federação Nacional dos
Médicos e outro — tramitação do concurso de recrutamento para os
postos de trabalho da carreira médica.
7 — Caraterização do posto de trabalho — aos postos de trabalho
apresentados a concurso corresponde o conteúdo funcional estabelecido no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 176/2009, de 4 de agosto e na
cláusula 10.ª do acordo coletivo de trabalho, publicado no Boletim do
Trabalho e Emprego, n.º 41, de 8 de novembro de 2009, celebrado entre
o Centro Hospitalar de Coimbra, E. P. E., e outros e a Federação Nacional
dos Médicos e o Sindicato Independente dos Médicos.
8 — Local de trabalho — os trabalhadores desenvolverão a sua atividade profissional no Serviço de Psiquiatria do Centro Hospitalar
Barreiro Montijo, E. P. E., sito na Av. Movimento das Forças Armadas
2830-355 Barreiro, sem prejuízo do regime de mobilidade geral aplicável
às relações jurídicas de emprego ao abrigo do Código do Trabalho.
9 — Posicionamento remuneratório:
a) Por força do disposto no artigo 24.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31
de dezembro, mantido em vigor pelo artigo 20.º da Lei n.º 64-B/2011,
de 30 de dezembro, os procedimentos dos concursos a realizar devem
circunscrever-se ao preenchimento de posto de trabalho ao nível da
categoria de ingresso.
b) A remuneração a atribuir aos postos de trabalho objeto de recrutamento deve respeitar o princípio da equiparação remuneratória
prevista no artigo 34.º da Lei n.º 64-B/2011 de 30 de dezembro, e em
consequência não pode exceder o montante previsto para a mesma
categoria da carreira especial médica para trabalhadores com contrato
em funções públicas.
10 — Requisitos de admissão — podem ser admitidos a concurso
os candidatos que reúnam até ao termo do prazo de candidatura, os
seguintes requisitos:
a) Possuir o Grau de Especialista em Psiquiatria;

