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c) Ser detentor de licenciatura em Ciências da Comunicação, Jornalismo, Marketing ou áreas similares.
4 — Requisitos preferenciais:
a) Experiência profissional nas áreas mencionadas na alínea d) do
ponto 2;
b) Bons conhecimentos da orgânica do Ministério da Saúde e das
normas de acesso ao Serviço Nacional de Saúde.

Anexo ao despacho
Serviço Concelhio de Metrologia como Organismo
de Verificação Metrológica
Organismo de Verificação Metrológica

Domínio

Classe
de precisão

Gama/alcance

Primeira Verificação, após reparação, e Verificação periódica de instrumentos de pesagem de funcionamento não automático III e IIII
300 kg
Primeira Verificação e Verificação Periódica
de massas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M2
200 g a 5 kg
Primeira Verificação, após reparação, e Verificação Periódica de contadores de tempo (bilhar e ténis de mesa).

a) A candidatura deverá ser formalizada através de requerimento
dirigido à Secretária-Geral;
b) Prazo para apresentação de candidaturas: 10 (dez) dias úteis após
a publicação no Diário da República;
c) O requerimento deverá indicar os seguintes elementos: nome,
naturalidade, data de nascimento, habilitações literárias, modalidade da
relação jurídica de emprego público e serviço/organismo a que pertence,
categoria detida, posição e nível remuneratórios, morada, incluindo
código postal e telefone de contacto;
d) O requerimento deverá ser, obrigatoriamente, acompanhado
de currículo profissional devidamente atualizado, detalhado e assinado.
8 — Seleção dos candidatos — A seleção será feita com base na
análise do curriculum vitae, complementada com entrevista.
8 de janeiro de 2014. — A Secretária-Geral, Sandra Cavaca.
207524036

Concelhos abrangidos:
Armamar;
Lamego;
Moimenta da Beira;
Peso da Régua;
Resende;
São João da Pesqueira;
Sernancelhe;
Tabuaço;
Tarouca.

5 — Local de trabalho: Secretaria-Geral do Ministério da Saúde,
Av. João Crisóstomo, n.º 9, 1049-062 Lisboa.
6 — Prazo de entrega da candidatura: 10 (dez) dias úteis a contar da
data da publicitação do presente aviso no Diário da República.
7 — Formalização da candidatura:

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Aviso n.º 810/2014

307150667

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria-Geral

Por deliberação do Conselho Diretivo desta Instituição, de 16 de
dezembro de 2013, torna-se pública a lista homologada de classificação
final do procedimento simplificado de recrutamento de pessoal médico,
detentores do grau de especialista de Saúde Pública, tendo concluído o
respetivo internato médico na 1.ª época de 2013, com vista à celebração
de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado,
para ocupação de posto de trabalho na categoria de Assistente, da carreira
especial Médica, área profissional de Saúde Pública, a que se reporta
o aviso n.º 11193/2013, publicado no D.R., 2.ª série, n.º 173, de 9 de
setembro de 2013:
Lista de classificação final

Aviso n.º 809/2014
1 — Faz-se público que a Secretaria-Geral do Ministério da Saúde
pretende recrutar, em regime de mobilidade interna na categoria, nos
termos do disposto nos artigos 59.º e seguintes da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro, 1 (um) técnico superior para exercer funções no
Portal da Saúde.
2 — Caracterização da oferta:
a) Tipo de oferta: Mobilidade interna na categoria entre serviços.
b) Carreira e categoria: Técnica superior.
c) Remuneração: A mesma da categoria de origem, nos termos da
alínea d) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro.
d) Caracterização do posto de trabalho: Recolha, tratamento e
difusão de informação de carácter geral ou específico, com interesse
para o Ministério da Saúde, para os trabalhadores da Secretaria-Geral
e para os cidadãos; Produção de conteúdos para plataformas web;
Atendimento multicanal aos cidadãos; Produção de materiais de
comunicação; Apoio à organização de eventos; Gestão de sistemas
de informação.
3 — Requisitos gerais:
a) Ser detentor de relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado, em efetividade de funções, com integração na carreira/
categoria técnica superior.
b) Exercício comprovado de funções na área pretendida.

Ordenação

Nome

Valoração final

1.º
2.º
3.º
4.º

Rui Alberto Capucho Ferreira . . . . . . . . .
Pedro Domingos Cunha Gomes Pereira
Nuno dos Santos Rodrigues . . . . . . . . . . .
José Manuel Teixeira Dantas . . . . . . . . . .

16,4
16,3
15,6
Faltou

8 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano
Manuel Castanheira de Oliveira.
207523834

Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, I. P.
Aviso (extrato) n.º 811/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 25 de novembro
de 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 Isolina Maria Frazão Silva, concluiu com sucesso o período

