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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE
Direcção-Geral da Saúde

Hospital Central e Especializado de Crianças Maria Pia
Aviso n.o 519/2005 (2.a série). — Para os devidos efeitos, faz-se
público que por, deliberação do conselho de administração de 5 de
Janeiro de 2005, foi homologada a lista de classificação final do concurso interno geral de provimento para um lugar de assistente de
pediatria médica e dos que vierem a vagar no prazo de um ano do
quadro de pessoal deste Hospital, cujo aviso de abertura foi publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 204, de 30 de Agosto de 2004,
e rectificado no Diário da República, 2.a série, n.o 225, de 23 de Setembro de 2004.
Da presente homologação, os candidatos dispõem de 10 dias úteis
para recorrer, com efeito suspensivo, para o Ministro da Saúde.
6 de Janeiro de 2005. — O Vogal Executivo do Conselho de Administração, António Augusto Paul.

Hospital de Reynaldo dos Santos
Aviso n.o 520/2005 (2.a série). — Por ter saído com inexactidão
a publicação inserida no Diário da República, 2.a série, n.o 296, de
20 de Dezembro de 2004, a p. 18 899, referente à lista de candidatos
admitidos e excluídos do concurso interno geral de ingresso para provimento de 20 vagas de enfermeiro do nível I, da carreira de enfermagem, republica-se a mesma:
Candidatos admitidos:
Ana Catarina Saraiva Simões Baptista.
Ana Cristina Fernandez Conde.
Ana Maria Begines Diaz.
Ana Rita Carvalho Reis.
Andrea dos Reis Morais.
Andreia Patrícia Nascimento Ramos.
Carla Ouro Nascimento.
Carla Patrícia Lopes da Costa.
Carlos Miguel Trindade dos Santos.
Cristina Isabel Teixeira Borges.
Esther Cazalla Gómez.
Gabriel Gomes Martins.
Isabel Maria Espejo Martinez.
João Luís Soares Paulo.
Juan Fuego Martinez.
Laura Maria Fernandez Martinez.
Liliana Marisa Dias Sobral.
Liliana Sofia Ferreira Simões.
Mafalda dos Santos Carvalho Roque.
Maria de Fátima Lopes Vicente Ferreira.
Maria Del Carmen Gomes Urbano.
Maria Estrella Moreno Castilla.
Maria Inês Pereira Serrão.
Maria José Begines Valderas.
Marisa Isabel Galante de Carvalho.
Marta Catarina Marques Neves.
Mónica Sofia Garção da Silva.
Neuza Sofia Marques Neves.
Pedro Alberto Milan Gonzalez.
Ricardo Amândio Bandarra Pires Veiga.
Rita Margarida de Sousa Pedrosa.
Sandrina Maria Cabral Nunes.
Sergio Gonzáles García.
Sílvia Bermudez Majano.
Teresa Sofia Nabais Pena.
Candidatos excluídos:
Ana Filipa dos Santos Piedade.
Ana Margarida Franco de Sousa.
Cristiana Margarida Correia Vital.
Patrícia Maria da Silva Mesquita.
Susana Maria de Almeida Cascão.
Os candidatos foram excluídos por não cumprimento do disposto
no n.o 7.2 do aviso de abertura, nos termos do n.o 4 do artigo 19.o
do Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 411/99, de 15 de Outubro.
10 de Dezembro de 2004. — Pelo Conselho de Administração, o
Presidente, Mário Bernardino.

N.o 15 — 21 de Janeiro de 2005
Hospital de Santa Maria

Aviso n.o 521/2005 (2.a série). — Nos termos da alínea b) do
n.o 1 do artigo 23.o do Decreto-Lei n.o 73/90, de 6 de Março, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 210/91, de 12 de Junho,
faz-se público que, por deliberação do conselho de administração
de 16 de Dezembro de 2004, foram homologadas as avaliações curriculares dos seguintes assistentes hospitalares de anestesiologia (decisão sobre a passagem à categoria de assistente graduado):
Dr.a Helena Maria Batista de Carvalho Roxo — Aprovada.
Dr. Luís Alexandre de Oliveira Santos — Aprovado.
Dr.a Paula Maria Simões Costa Caldinhas Naidenov — Aprovada.
27 de Dezembro de 2004. — A Directora do Serviço de Gestão
de Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.

Hospital de São Miguel — Oliveira de Azeméis
Aviso n.o 522/2005 (2.a série). — Concurso n.o 01/05 — concurso
interno geral de ingresso para seis lugares de enfermeiro. — 1 — Nos
termos do Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro, e por despacho
do conselho de administração do Hospital de São Miguel — Oliveira
de Azeméis de 6 de Janeiro de 2005, torna-se público que se encontra
aberto, pelo prazo de 15 dias úteis contados a partir da data de publicação do presente aviso no Diário da República, concurso interno
geral de ingresso para o provimento de seis lugares de enfermeiro,
da carreira de enfermagem, do quadro de pessoal deste Hospital,
aprovado pela Portaria n.o 764/93, de 30 de Agosto.
2 — Prazo de validade — o concurso é válido para as referidas
vagas, cessando com o seu preenchimento.
3 — Legislação aplicável — o presente concurso rege-se pelo regime
próprio da carreira de enfermagem, aprovado pelo Decreto-Lei
o
n. 437/91, de 8 de Novembro, com as alterações que lhe foram introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 412/98, de 30 de Dezembro, e 411/99,
de 15 de Outubro.
4 — Conteúdo funcional — as funções a desempenhar são as constantes do n.o 1 do artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei
n.o 412/98, de 30 de Dezembro.
5 — Local de trabalho — no Hospital de São Miguel — Oliveira
de Azeméis, sito no Largo de Riso Terra, 3720-275 Oliveira de
Azeméis.
6 — Remuneração — a correspondente aos índice e escalão fixados
na tabela salarial anexa ao Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro,
com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 412/98, de
30 de Dezembro, e 411/99, de 15 de Outubro, para a categoria de
enfermeiro.
7 — Requisitos de admissão ao concurso:
7.1 — Requisitos gerais — os enunciados no n.o 3 do artigo 27.o
do Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro;
7.2 — Requisitos especiais — os previstos no artigo 10.o do Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro, com as alterações introduzidas
pelo Decreto-Lei n.o 412/98, de 30 de Dezembro, e no artigo 19.o
do Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro, na redacção que lhe
foi dada pelo Decreto-Lei n.o 411/99, de 15 de Outubro.
8 — Método de selecção — avaliação curricular, de carácter eliminatório, nos termos do n.o 3 do artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 437/91,
de 8 de Novembro, com as alterações que lhe foram introduzidas
pelo Decreto-Lei n.o 412/98, de 30 de Dezembro.
9 — As listas de candidatos admitidos e de classificação final serão
publicadas no Diário da República.
10 — Formalização das candidaturas:
10.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento dirigido ao presidente do conselho de administração do Hospital de São Miguel — Oliveira de Azeméis e entregue no Serviço
de Pessoal durante as horas normais de expediente (das 9 horas às
12 horas e 30 minutos e das 14 às 16 horas), podendo também ser
enviado pelo correio, sob registo com aviso de recepção, acompanhado
da respectiva documentação, desde que expedido até ao termo do
prazo fixado, dele devendo constar:
a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nacionalidade, data de nascimento, estado civil e número e data
do bilhete de identidade e serviço que o emitiu, bem como
a sua validade), situação militar, se for caso disso, residência,
código postal e telefone;
b) Categoria profissional, estabelecimento a que pertence e natureza do vínculo, se for caso disso;
c) Habilitações literárias e profissionais;
d) Pedido para ser admitido, com identificação do concurso a
que se candidata, fazendo referência ao número, à página
e à data do Diário da República onde se encontra inserto
o presente aviso;

