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sional do quadro de pessoal dos Serviços Centrais da Sub-Região
de Saúde da Guarda, aberto pelo aviso n.o . . ., publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o . . ., de . . ./. . ./. . .
Mais declara, sob compromisso de honra, satisfazer os requisitos
enunciados no n.o 8 do presente aviso.
Anexa à presente candidatura os seguintes documentos: . . .
Pede deferimento.
. . . (data).
. . . (assinatura).
10.3 — Os requerimentos de candidatura devem ser acompanhados
da seguinte documentação, sob pena de exclusão:
a) Declaração, passada pelos serviços de origem, assinada e
autenticada, da qual constem, de forma inequívoca, a existência e natureza do vínculo à função pública e a antiguidade
que detém na categoria, na carreira e na função pública, bem
como a classificação de serviço dos anos relevantes para a
apreciação do seu mérito;
b) Documento comprovativo das habilitações literárias e profissionais;
c) Fotocópia do bilhete de identidade;
d) Três exemplares do curriculum vitae detalhado, devidamente
datado e assinado.
10.4 — Os candidatos ficam dispensados de apresentar os documentos comprovativos dos requisitos gerais de admissão, devendo
declarar sob compromisso de honra a situação precisa em que se
encontram relativamente a cada um deles, bem como os referidos
nas alíneas b) e c) do n.o 10.3 do presente aviso, desde que constem
dos respectivos processos individuais.
10.5 — Assiste ao júri a faculdade de solicitar a qualquer candidato,
em caso de dúvida, a apresentação de documentos comprovativos
das suas declarações.
11 — A publicitação da relação de candidatos admitidos e da lista
de classificação final será efectuada nos termos estabelecidos nos artigos 33.o e 40.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho.
12 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
13 — Composição do júri:
Presidente — Maria Imaculada Conceição Ponciano Louro
Costa, técnica superior principal dos Serviços Centrais da Sub-Região de Saúde da Guarda.
Vogais efectivos:
António José Ramos Oliveira, técnico superior principal de
biblioteca e documentação da Câmara Municipal da
Guarda.
Maria da Conceição Gil Pissarra e Pina, técnica profissional
especialista principal de biblioteca e documentação do
Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social da
Guarda.
Vogais suplentes:
Maria Otília Marques Pina, chefe de secção do Centro de
Saúde da Guarda.
Teresa de Jesus Massano Graça de Carvalho, técnica especialista principal dos Serviços Centrais da Sub-Região de
Saúde da Guarda.
13.1 — O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimentos legais pelo 1.o vogal efectivo.
19 de Setembro de 2005. — A Coordenadora, Isabel Coelho Antunes.

Direcção-Geral da Saúde
Centro Hospitalar de Lisboa (Zona Central)
Aviso n.o 8954/2005 (2.a série). — Concurso interno geral para
provimento de dois lugares de assistente de oftalmologia. — 1 — Nos
termos e para os efeitos do disposto nos artigos 15.o e 30.o do Decreto-Lei n.o 73/90, de 6 de Março, e do Regulamento dos Concursos
de Provimento na Categoria de Assistente da Carreira Médica Hospitalar, aprovado pela Portaria n.o 43/98, de 26 de Janeiro, faz-se
público que, por deliberação de 23 de Março de 2005 do conselho
de administração do Centro Hospitalar de Lisboa (Zona Central),
se encontra aberto concurso interno geral para provimento de dois
lugares de assistente de oftalmologia da carreira médica hospitalar
do quadro de pessoal transitório do Subgrupo Hospitalar dos Capuchos e Desterro, aprovado pela Portaria n.o 598/93, de 23 de Junho.
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2 — O concurso é institucional e visa o preenchimento das vagas
colocadas a concurso, pelo que se esgotam com o seu preenchimento.
3 — Local de trabalho — o local de trabalho situa-se nas instalações
do Centro Hospitalar de Lisboa (Zona Central), sem prejuízo de
o funcionário provido poder vir a prestar serviço noutras instituições
com as quais venha a ser celebrado protocolo de colaboração.
4 — Requisitos de admissão:
4.1 — Poderão ser admitidos ao presente concurso os candidatos
que satisfaçam, até ao termo do prazo estipulado para a apresentação
das candidaturas, os requisitos de admissão previstos no n.o 22 do
Regulamento aprovado pela Portaria n.o 43/98, de 26 de Janeiro,
e não se encontrem abrangidos pelo disposto no artigo 2.o, n.os 1
e 2, do Decreto-Lei n.o 101/2003, de 23 de Maio.
4.2 — Requisitos especiais — só poderão ser admitidos ao concurso
os candidatos que, cumulativamente com o requisitos previstos no
número anterior, sejam possuidores do grau de assistente na área
profissional a que respeita o concurso ou a sua equiparação, obtida
de acordo com o previsto no n.o 3 do artigo 22.o do Decreto-Lei
n.o 73/90, de 6 de Março.
5 — Apresentação das candidaturas:
5.1 — Prazo — o prazo para apresentação das candidaturas é de
20 dias úteis contados da publicação do presente aviso no Diário
da República.
5.2 — Forma — as candidaturas devem ser formalizadas mediante
requerimento, em papel de formato A4, subscrito pelo candidato,
dirigido ao presidente do júri do concurso, e entregue pessoalmente
na Direcção de Serviços de Gestão de Recursos Humanos do mesmo
Centro, sita no Hospital de São José, Rua de José António Serrano,
1150-199 Lisboa (das 9 às 16 horas, de segunda-feira a sexta-feira),
ou remetido pelo correio, registado e com aviso de recepção, até
ao termo do prazo fixado no número anterior.
5.3 — Do requerimento devem constar os seguintes elementos:
a) Identificação completa do requerente (nome, naturalidade,
residência, telefone, número e data do bilhete de identidade
e serviço de identificação que o emitiu, bem como endereço
para onde deve ser remetido qualquer expediente relativo
ao concurso);
b) Categoria profissional e estabelecimento de saúde a que o
requerente esteja vinculado;
c) Identificação do concurso, mediante referência ao Diário da
República onde foi publicado o aviso de abertura;
d) Menção do número de documentos que acompanham o requerimento, bem como a sua sumária caracterização.
6 — Os requerimentos de admissão devem ser acompanhados por:
a) Documento comprovativo da posse do grau de assistente na
área profissional a que respeita o concurso ou da sua equiparação legal;
b) Documento comprovativo de que o candidato se encontra
inscrito na Ordem dos Médicos;
c) Cinco exemplares do curriculum vitae;
d) Documento comprovativo da natureza e tempo de vínculo
à função pública.
6.1 — O documento mencionado na alínea b) do n.o 6 pode ser
substituído por declaração no requerimento, em alínea separada e
sob compromisso de honra, da situação precisa em que se encontra
o candidato relativamente ao requisito.
6.2 — A falta dos documentos previstos nas alíneas a) e d) do n.o 6
determina a exclusão do concurso.
6.3 — Os exemplares do documento mencionado na alínea c) do
n.o 6 poderão ser entregues no prazo de 10 dias úteis contados do
dia seguinte ao do termo do prazo de candidatura, atento o disposto
no n.o 19.1 do Regulamento dos Concursos.
7 — O método de selecção é a avaliação curricular, fixada na secção VI do referido Regulamento.
8 — A relação de candidatos admitidos e excluídos será afixada,
para consulta, no placard da Direcção de Serviços de Gestão de Recursos Humanos existente no Hospital de São José (além de notificada
aos interessados), nos termos e prazos previstos no n.o 24.2 do mesmo
Regulamento dos Concursos de Provimento na Categoria de Assistente da Carreira Médica Hospitalar, aprovado pela Portaria n.o 43/98,
de 26 de Janeiro.
9 — Constituição do júri:
Presidente — Dr.a Maria Lucília Pereira Lopes, chefe de serviço
de oftalmologia do quadro de pessoal transitório do Subgrupo
Hospitalar dos Capuchos e Desterro.
Vogais efectivos:
Dr.a Maria Isabel Alves Planas Almasqué, chefe de serviço
de oftalmologia do quadro de pessoal transitório do Subgrupo Hospitalar dos Capuchos e Desterro.
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Dr. João Eurico Castel Branco Lisboa, assistente graduado
de oftalmologia do quadro de pessoal transitório do Subgrupo Hospitalar dos Capuchos e Desterro.
Vogais suplentes:
Dr. Francisco José Reis Loureiro, assistente graduado de
oftalmologia do quadro de pessoal transitório do Subgrupo Hospitalar dos Capuchos e Desterro.
Dr.a Maria Manuela Alves de Sousa Carvalho, assistente
graduada de oftalmologia do quadro de pessoal transitório
do Subgrupo Hospitalar dos Capuchos e Desterro.
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a assistente graduado de patologia clínica requerida pelo Dr. Rodrigo
Manuel Louro Ramalho Gusmão:
Presidente — Dr. Luís Guilherme Sobreira Leal Pereira, assistente graduado de medicina interna do Hospital do Espírito
Santo — Évora.
Vogais efectivos:
Dr.a Maria de Fátima Camacho Rosado Fonseca, chefe de
serviço de patologia clínica do Hospital do Espírito
Santo — Évora.
Dr. António Manuel Santos Sousa, assistente graduado de
medicina interna do Hospital do Espírito Santo — Évora.

9.1 — A 1.a vogal efectiva substituirá a presidente nas suas faltas
e ou impedimentos.

23 de Setembro de 2005. — O Administrador Hospitalar, José Hermano Cosinha.

27 de Setembro de 2005. — O Director de Serviços de Gestão de
Recursos Humanos, Inácio Oliveira.

Hospital de Reynaldo dos Santos

Deliberação n.o 1351/2005. — Por deliberação de 13 de Setembro
de 2005, ao abrigo do disposto no n.o 4 do artigo 6.o do Decreto-Lei
n.o 188/2003, de 20 de Agosto, e nos termos dos artigos 35.o a 40.o
do Código do Procedimento Administrativo, o conselho de administração delega e subdelega no licenciado Arménio Almeida Simões
Neves competência para a prática, relativamente ao Serviço de Aprovisionamento do Centro Hospitalar de Lisboa (Zona Central), dos
seguintes actos:

Aviso n.o 8955/2005 (2.a série). — Concurso interno geral para
provimento de um lugar de assistente de ginecologia/obstetrícia da carreira
médica hospitalar. — 1 — Nos termos dos artigos 15.o, 23.o e 30.o do
Decreto-Lei n.o 73/90, de 6 de Março, e do Regulamento dos Concursos de Provimento na Categoria de Assistente da Carreira Médica
Hospitalar, aprovado pela Portaria n.o 43/98, de 26 de Janeiro, faz-se
público que, por deliberação do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 13 de
Maio de 2005, sob proposta do conselho de administração deste Hospital, foi autorizada a abertura de concurso interno geral para provimento de um lugar de assistente de ginecologia/obstetrícia da carreira médica hospitalar do quadro de pessoal deste Hospital, aprovado
pela Portaria n.o 885/99, de 11 de Outubro, publicada no Diário da
República, 1.a série-B, n.o 237, de 11 de Outubro de 1999.
O presente aviso será inscrito na bolsa de emprego público (BEP)
no prazo de dois dias úteis após a publicação no Diário da República,
nos termos do Decreto-Lei n.o 78/2003, de 23 de Abril.
2 — O concurso é institucional, interno geral, aberto a todos os
médicos possuidores dos requisitos gerais e especiais de admissão
ao concurso, que estejam vinculados à função pública, independentemente dos serviços ou organismos a que pertençam.
3 — Requisitos de admissão:
3.1 — São requisitos gerais de admissão:

1) Aprovar os planos de férias anuais e autorizar posteriormente
o seu gozo relativamente ao pessoal afecto ao Serviço;
2) Autorizar o gozo de férias, incluindo em acumulação, do pessoal em exercício de funções no Serviço;
3) Exarar o visto nas folhas de assiduidade;
4) Autorizar despesas com empreitadas de obras públicas, locação e aquisição de bens e serviços até ao montante de
E 75 000, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 17.o do Decreto-Lei n.o 197/99, de 8 de Junho, e do Decreto-Lei n.o 59/99,
de 2 de Março;
5) Escolher o tipo de procedimento a adoptar, nos casos do
n.o 2 do artigo 79.o e do n.o 1 do artigo 205.o do Decreto-Lei
n.o 197/99, de 8 de Junho, quando o montante estimado da
despesa não exceder E 75 000;
6) Aprovar as minutas dos contratos relativos à aquisição de
bens e serviços até ao montante de E 75 000, representando
o Centro Hospitalar de Lisboa (Zona Central) na sua outorga;
7) Conceder adiantamentos a empreiteiros e fornecedores de
bens e serviços, desde que cumpridos os condicionalismos
previstos nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 72.o do Decreto-Lei
n.o 197/99, de 8 de Junho, e no artigo 214.o do Decreto-Lei
n.o 59/99, de 2 de Março;
8) Designar os júris e proceder à audiência prévia, mesmo nos
procedimentos de valor superior ao agora subdelegado;
9) Proceder à prática dos actos consequentes ao acto de autorização da escolha e início do procedimento cujo valor não
exceda o agora subdelegado;
10) Autorizar as despesas com seguros não previstas no n.o 2
do artigo 19.o do Decreto-Lei n.o 197/99, de 8 de Junho,
nos termos e sem prejuízo do disposto no mesmo preceito
legal;
11) Autorizar a aquisição de bens por fundo de maneio até ao
valor limite de E 250;
12) Assinar a correspondência ou expediente respeitante ao Serviço de Aprovisionamento, com excepção da endereçada a
órgãos de soberania, gabinetes ministeriais e demais órgãos
de tutela.
As competências ora delegadas e subdelegadas produzem os seus
efeitos a partir de 19 de Setembro de 2005.
30 de Setembro de 2005. — O Director de Serviços de Gestão de
Recursos Humanos, Inácio Oliveira.

Hospital do Espírito Santo — Évora
Deliberação n.o 1352/2005. — Por deliberação de 15 de Setembro
de 2005 do conselho de administração do Hospital do Espírito
Santo — Évora, foi constituída da seguinte forma, 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 a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 210/91, de
12 de Junho, a comissão de avaliação curricular para a progressão

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos excepcionados
por lei especial ou convenção internacional, casos em que
deve ser feita prova de conhecimento da língua portuguesa;
b) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quando
obrigatório;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito
para o exercício das funções a que se candidata;
d) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis
ao exercício da função e ter cumprido as leis da vacinação
obrigatória.
e) Os mencionados no Decreto-Lei n.o 101/2003, de 23 de Maio.
3.2 — São requisitos especiais de admissão:
a) Possuir o grau de assistente de ginecologia/obstetrícia ou a
sua equiparação, obtida nos termos do n.o 3 do artigo 22.o
do Decreto-Lei n.o 73/90, de 6 de Março, e do artigo 26.o
do Decreto-Lei n.o 203/2004, de 18 de Agosto;
b) Estar inscrito na Ordem dos Médicos.
4 — O concurso visa o provimento de uma vaga existente e das
que vierem a ocorrer no prazo limite de um ano contado a partir
da data da publicação da respectiva lista de classificação final, nos
termos do artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, e
de harmonia com o n.o 7 do Regulamento dos Concursos de Provimento na Categoria de Assistente da Carreira Médica Hospitalar,
aprovado pela Portaria n.o 43/98, de 26 de Janeiro.
5 — O local de trabalho é no Hospital de Reynaldo dos Santos,
em Vila Franca de Xira, ou noutras instituições com as quais este
estabelecimento tenha ou venha a ter acordos ou protocolos de colaboração, nos termos do n.o 2 do artigo 27.o do Decreto-Lei n.o 73/90,
de 6 de Março.
6 — O regime de trabalho estabelecer-se-á nos termos do artigo 3.o
do Decreto-Lei n.o 412/99, de 15 de Novembro, e será desenvolvido
em horários desfasados, de acordo com as disposições legais existentes
nesta matéria, nomeadamente o despacho ministerial n.o 19/90, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 193, de 22 de Agosto de 1990.
7 — Apresentação das candidaturas:
7.1 — Prazo — o prazo para a apresentação de candidaturas é de
20 dias úteis contados da data de publicação do presente aviso no
Diário da República.

