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pagamentos em atraso das entidades públicas, conjugada, consoante os
casos, com o artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho,
alterado pelas Leis n.os 64/2012, de 20 de dezembro, e 66-B/2012, de 31
de dezembro, ou com o Despacho n.º 13037/2012, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 193, de 4 de outubro de 2012;
c) Em matéria disciplinar, relativamente aos processos por mim
determinados ou instaurados, as competências previstas no n.º 1 do
artigo 39.º, no n.º 1 do artigo 45.º, e no n.º 2 do artigo 68.º do Estatuto
Disciplinar dos Trabalhadores Que Exercem Funções Públicas, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 58/2008, de 9 de setembro, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2013, de 5 de abril e, no mesmo âmbito, nomear instrutores,
inquiridores e sindicantes quando não sejam por mim designados no
despacho que ordenar os respetivos processos.
2 — O subdelegado fica autorizado a subdelegar, no todo ou em parte,
na subdiretora-geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, mestre
Maria Filipa de Sousa da Câmara Horta Osório, as competências ora
subdelegadas.
3 — O presente despacho produz efeitos a 26 de julho de 2013, ficando
ratificados, nos termos do artigo 137.º do Código do Procedimento
Administrativo, todos os atos praticados pelo referido diretor-geral de
Agricultura e Desenvolvimento Rural, no âmbito das competências
subdelegadas no n.º 1, desde 26 de julho de 2013 e até à data de entrada
em vigor deste despacho.
11 de março de 2014. — O Secretário de Estado das Florestas e
do Desenvolvimento Rural, Francisco Ramos Lopes Gomes da Silva.
207683283

Secretaria-Geral
Declaração de retificação n.º 301/2014
Por ter saído com inexatidão, declara-se que no despacho n.º 2857/2014,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 36, de 20 de fevereiro de
2014, onde se lê «Maria de La Salete Brito Tavares de Almeida Pereira
Silva» deve ler-se «Maria de La Salete Brito Tavares de Almeida».
11 de março de 2014. — O Secretário-Geral, Rui Nuno Almeida
Dias Fernandes.
207680918

Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I. P.
Despacho n.º 4103/2014
Faz-se público que o procedimento concursal comum para preenchimento de três postos de trabalho na carreira de técnico superior, do mapa
de pessoal do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I.P., publicado
através do aviso n.º 12827/2013, Diário da República 2.ª série n.º 203,
de 21 de outubro, recebeu dezanove candidaturas que foram excluídas,
por não reunirem os requisitos gerais de provimento, designadamente
por os candidatos não serem detentores de relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado, devendo assim concluir-se que o
referido concurso ficou deserto.
21 de fevereiro de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, Jorge
Miguel Alberto de Miranda.
207682416
Despacho n.º 4104/2014
Faz-se público que o procedimento concursal comum para recrutamento por mobilidade interna de catorze postos de trabalho na carreira
de pessoal marítimo, do mapa de pessoal do Instituto Português do Mar e
da Atmosfera, I. P., publicado no Diário da República 2.ª série n.º 227, de
22 de novembro, pelo aviso n.º 14387/2013, recebeu quatro candidaturas
que foram excluídas, por os candidatos não serem detentores de relação
jurídica de emprego público por tempo indeterminado, devendo assim
concluir-se que o referido concurso ficou deserto.
21 de fevereiro de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, Jorge
Miguel Alberto de Miranda.
207682498
Despacho n.º 4105/2014
De acordo com o disposto no artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 124/99, de
20 de abril, foi aberto concurso interno de ingresso para recrutamento
de um investigador auxiliar da carreira de investigação científica do
mapa de pessoal do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I. P.,

na área científica de Biogeoquímica, em regime de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado.
O referido procedimento foi publicitado e concluído de acordo com
os respetivos condicionalismos e formalismos legais, tendo o Júri do
concurso apresentado proposta de nomeação do Doutor Mário Jorge dos
Santos Gustavo Mil-Homens, com base nos factos, razões e fundamentos
constantes da referida proposta, que integra o respetivo concurso.
Tendo em conta a citada proposta de nomeação, considera-se que o
referido candidato possui a competência técnica, a experiência profissional e a aptidão necessárias para o recrutamento.
Pelo exposto, nomeio na categoria de investigador auxiliar, da carreira de investigação científica, do mapa de pessoal do IPMA, I. P., o
Doutor Mário Jorge dos Santos Gustavo Mil-Homens, com efeitos a
partir de 27 de fevereiro de 2014.
11 de março de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, Jorge
Miguel Alberto de Miranda.
207682221

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
Aviso n.º 3749/2014
Faz-se público que, em cumprimento do disposto no n.º 30 do Regulamento dos Concursos de Habilitação ao Grau de Consultor e de
Provimento na Categoria de Assistente e de Chefe de Serviço da Carreira
Médica de Clínica Geral, aprovado pela Portaria n.º 47/98, de 30 de
janeiro, por deliberação do conselho diretivo da Administração Central
do Sistema de Saúde, I. P., de 27 de fevereiro de 2014, foi homologada
a lista de classificação final dos candidatos, no âmbito do concurso de
habilitação ao grau de consultor da carreira médica de clínica geral,
aberto pelo aviso n.º 850/2005 (2.ª série), publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 21, de 31 de janeiro de 2005, do júri abaixo indicado:
Clínica geral — Júri n.º 6 (ARS Centro e Norte)
Dr. Alexandre Jorge Moura Castro Azevedo — Aprovado.
Dr. Alfredo Luís Baptista Lynch Ferreira Couto — Aprovado.
Dr.ª Ana Fátima Neves Ferreira Ribeiro — Aprovada.
Dr.ª Ana Lúcia Malho Meirinho — Aprovada.
Dr.ª Ana Maria Santos Russo — Aprovada.
Dr.ª Anabela Marques Neves Vieira Sousa — Aprovada.
Dr. Augusto Ferreira Rodrigues Mieiro — Não aprovado.
Dr. António Manuel de Almeida Ramos Cardoso — Aprovado.
Dr.ª Bárbara Maria Baptista Mendes Morais — Aprovada.
Dr.ª Brízida Maria Santos Diogo — Não aprovada.
Dr.ª Carla Felisbela de Melo Amaro — Aprovada.
Dr. Carlos Fernando Ferreira Pinheiro — Não aprovado.
Dr. Carlos Jorge Lima Geraldes — faltou.
Dr.ª Carmen Maria Fernandez Souto — faltou.
Dr.ª Carminda Manuel Nogueira Carvalho Monteiro — Aprovada.
Dr.ª Cecília Maria Jorge Duarte Caseiro — Não aprovada.
Dr.ª Cristina Maria da Costa Ferreira Nunes de Paiva — Aprovada.
Dr.ª Dora Isabel da Silva Alves de Matos — Aprovada.
Dr.ª Ermelinda de Oliveira Maia Dias — Aprovada.
Dr.ª Etelvina Lopes Pontes — Aprovada.
Dr.ª Fernanda Maria Carvalhais Borges Pereira — Aprovada.
De acordo com o disposto no n.º 31.1 do Regulamento supracitado,
a data de obtenção do grau de consultor dos médicos aprovados constantes desta lista reporta-se a 11 de dezembro de 2013, data da publicação da primeira lista da presente área profissional, conforme o aviso
n.º 15081/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 240,
de 11 de dezembro de 2013.
27 de fevereiro de 2014. — A Coordenadora da Unidade de Apoio à
Gestão, Celeste Terêncio da Silva.
207681355
Aviso n.º 3750/2014
Faz-se público que, em cumprimento do disposto no n.º 30 do Regulamento dos Concursos de Habilitação ao Grau de Consultor e de
Provimento na Categoria de Assistente e de Chefe de Serviço da Carreira Médica de Clínica Geral, aprovado pela Portaria n.º 47/98, de 30
de janeiro foi, por deliberação do Conselho Diretivo da Administração
Central do Sistema de Saúde, I.P., de 06-03-2014, homologada a lista de
classificação final dos candidatos, no âmbito do Concurso de habilitação

