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perimental, 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 correspondentes à categoria de enfermeiro, da carreira
especial de enfermagem, no ACES de Almada — Seixal, sendo o
tempo de duração do período experimental contado para efeitos da
atual carreira e categoria.
4 de dezembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207519241
Aviso (extrato) n.º 723/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 29/07/2013 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 Maria
dos Reis Hilário, concluiu com sucesso o período experimental, 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 categoria
de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, no ACES Oeste Sul,
sendo o tempo de duração do período experimental contado para efeitos
da atual carreira e categoria.
6 de dezembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207521169
Aviso (extrato) n.º 724/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 29/07/2013 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 Eugénia Maria
Bento Albino Isidoro Coelho, concluiu com sucesso o período experimental, 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
categoria de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, no ACES
Oeste Sul, sendo o tempo de duração do período experimental contado
para efeitos da atual carreira e categoria.
6 de dezembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207521452

Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P.
Aviso n.º 725/2014
Findo o prazo de recrutamento de pessoal médico, com a especialidade
de Urologia, que concluiu o respetivo internato médico na 1.ª época
de 2013, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 169, de 03 de setembro de 2013, aviso n.º 10881/2013, torna-se pública a lista de classificação final, homologada em 10/12/2013,
pelo Presidente do Conselho Directivo, da ARS Alentejo:
Lista de Classificação Final
José João Mendes Marques — 18 valores
Alexandre Oliveira Resende — a)
a) Candidato excluído por falta de comparência à entrevista
Após a publicação do presente aviso no Diário da República, a
mencionada lista é afixada na sede da Administração Regional de
Saúde do Alentejo, I. P., sita no Largo do Paraíso, 1, em Évora, e
publicitada na página eletrónica deste Instituto, em www.arsalentejo.
min-saude.pt.
Da homologação da lista de classificação final pode ser interposto
recurso nos termos do Código do Procedimento Administrativo, devendo
o mesmo ser apresentado ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo da
ARS do Alentejo, I. P.
20 de dezembro de 2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula
Alexandra Ângelo Ribeiro Marques.
207518497

Instituto Português do Sangue e da Transplantação, I. P.
Aviso n.º 726/2014
Abertura de procedimento concursal comum para preenchimento
de seis (6) postos de trabalho da carreira e categoria de assistente
técnico, do mapa de pessoal do Instituto Português do Sangue e
da Transplantação, IP, na modalidade de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado.
Nos termos do disposto nos nos. 2 e 4 do artigo 6.º e no artigo 50.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro (LVCR), na sua redação atual,
torna-se público que, por Despacho de 30 de dezembro de 2013, da
Vogal do Conselho Diretivo do Instituto Português do Sangue e da
Transplantação, IP (IPST, IP), se encontra aberto procedimento concursal comum, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data de publicitação do presente aviso no Diário da República, tendo em vista o
preenchimento de 6 (seis) postos de trabalho da carreira e categoria de
assistente técnico do mapa de pessoal do IPST, IP, na modalidade de
relação jurídica de emprego público titulada por contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, para o exercício de funções
nos Centros de Sangue e da Transplantação de Lisboa, Coimbra e Porto.
Para os efeitos do estipulado no n.º 1 do artigo 4.º e artigo 54.º da
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, declara-se
não estarem constituídas reservas de recrutamento próprias, encontrando-se temporariamente dispensada a obrigatoriedade de consulta prévia à
ECCRC, prevista no n.º 1 do artº. 41.º e seguintes da referida portaria.
1 — Em conformidade com o n.º 1 do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação atual, o presente aviso
será publicitado na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), no
1.º dia útil seguinte à presente publicação, na página eletrónica do IPST,
IP (www.ipsangue.org), a partir da data da publicação no Diário da
República e por extrato, no prazo máximo de três dias úteis contados
da mesma data, em jornal de expansão nacional.
2 — Legislação aplicável — O presente procedimento concursal
comum rege-se pelas disposições contidas na Lei n.º 12-A/2008, de 27
de fevereiro (LVCR), na sua atual redação, Lei n.º 59/2008, de 11 de
setembro (RCTFP), na sua atual redação, Portaria n.º 83-A/2009, de 22
de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de
abril, e Código do Procedimento Administrativo (CPA).
3 — Identificação e caracterização dos postos de trabalho:
Ref. 2013/AT1 — 2 postos de trabalho da carreira e categoria de
assistente técnico para o Setor de Comunicação, Promoção da Dádiva
e Voluntariado do Centro de Sangue e da Transplantação de Lisboa
Ref. 2013/AT2 — 3 postos de trabalho da carreira e categoria de
assistente técnico para o Setor de Comunicação, Promoção da Dádiva
e Voluntariado do Centro de Sangue e da Transplantação de Coimbra
Ref. 2013/AT3 — 1 posto de trabalho da carreira e categoria de assistente técnico para o Setor de Comunicação, Promoção da Dádiva e
Voluntariado do Centro de Sangue e da Transplantação do Porto
3.1 — Descrição das Atividades:
Os postos de trabalho caracterizam-se pelo exercício de funções na
carreira e categoria de assistente técnico, com o conteúdo funcional descrito no anexo referido no n.º 2 do artº. 49.º da LVCR, designadamente
funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos,
com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, de grau médio
de complexidade, nas áreas de atuação comuns e instrumentais e nos
vários domínios de atuação do órgão/serviço, nomeadamente, promoção da dádiva de sangue e planeamento das sessões de colheita, sua
confirmação e acompanhamento, bem como, o atendimento ao dador,
especialmente no esclarecimento de duvidas sobre o processo da dádiva
de sangue e condições de elegibilidade.
3.2 — Perfil de competências:
Competências Técnicas: Orientação para resultados, planeamento e
organização e otimização de recursos;
Competências Pessoais: Relacionamento interpessoal, trabalho de
equipa e cooperação; e,
Competências Concetuais ou Conhecimentos Específicos: Conhecimentos especializados e experiência no desenvolvimento de contatos
pessoais e institucionais que permitam a organização e marcação de
sessões de colheita de sangue.
4 — Âmbito do recrutamento: poderão candidatar-se ao presente
procedimento concursal comum os trabalhadores detentores de uma relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente
estabelecida, nos termos do n.º 4 do artº. 6.º da LVCR.
5 — Prazo de validade: O presente recrutamento destina-se ao preenchimento dos postos de trabalho colocados a concurso (6). Nos termos
do n.º 1 do artº. 40 da LVCR, se a lista de ordenação final, devidamente

