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Professor convidado em cursos de especialização em Auditoria
Financeira e pós-graduação em Auditoria e Revisão de Contas
e de Controlo de Gestão, organizados pelo OVERGEST/ISCTE;
Professor de Auditoria Financeira no Instituto de Estudos Superiores de Contabilidade, de 2000 a 2004.

Secretaria-Geral
Rectificação n.o 1861/2005. — Por ter havido desconformidade
entre o despacho enviado para publicação em 23 de Setembro de
2005 e o despacho n.o 20 953/2005 (2.a série), publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 191, de 4 de Outubro de 2005, rectifica-se
que no 1.o §, onde se lê «licenciado Paulo Jorge de Carvalho Brito
[. . .] subinspector-geral do Ministério do Trabalho e da Solidariedade
Social» deve ler-se «licenciado Paulo Jorge Carvalho de Brito [. . .]
subinspector-geral da Inspecção-Geral do Ministério do Trabalho e
da Solidariedade Social» e no n.o 1 onde se lê «é nomeado para
o cargo de subinspector-geral do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social o licenciado Paulo Jorge de Carvalho Brito.» deve
ler-se «é nomeado para o cargo de subinspector-geral da Inspecção-Geral do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social o licenciado Paulo Jorge Carvalho de Brito.».
6 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços, Fernando
Almodovar.

Departamento de Acordos Internacionais
de Segurança Social, I. P.
Aviso n.o 10 072/2005 (2.a série). — Por despacho de 25 de Outubro de 2005 do director, no uso de competência própria, conferida
pela Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, com a nova redacção dada
pela Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto:
Artur Luís Novais de Campos, motorista de ligeiros, pertencendo
ao quadro de pessoal do Instituto da Segurança Social, I. P., nos
termos do artigo 27.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro,
com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de
Julho — autorizada a requisição para o quadro de pessoal deste
Departamento, com efeitos a partir de 15 de Novembro de 2005.

António, Maria da Piedade Ferreira Narciso, Luísa Maria Coimbra
Paiva Abrantes Guerrinha, Maria Helena Rodeia Mendes Palma
Cunha Leão e Maria de Fátima Joana Ribeiro Cavaleiro, do mesmo
quadro de pessoal, ficando exonerados dos lugares anteriores a partir
da data de aceitação do novo lugar. (Não carece de fiscalização prévia.)
21 de Outubro de 2005. — O Vogal do Conselho Directivo, António
Nogueira de Lemos.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria-Geral
Aviso n.o 10 074/2005 (2.a série). — Tendo em atenção que as
candidatas Ana Cristina Baptista de Sousa Violante, Maria José Tomé
Afonso e Cláudia Margarete Lopes Varela não tomaram posse das
vagas que lhes haviam sido destinadas, torna-se pública, em cumprimento do disposto no n.o 6 do artigo 17.o do Regulamento do
Estágio da Carreira dos Técnicos Superiores de Saúde, aprovado através da Portaria n.o 796/94, de 7 de Setembro, a lista adicional de
afectação dos candidatos a seguir indicados aos locais de estágio,
homologada por despacho de 14 de Outubro de 2005 do Secretário-Geral do Ministério da Saúde, em resultado do concurso externo
de admissão ao estágio da especialidade da carreira dos técnicos superiores de saúde, ramo de farmácia, aberto pelo aviso n.o 18 465/98,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 273, de 25 de Novembro
de 1998, com as alterações introduzidas pelo aviso n.o 1425/99, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 22, de 27 de Janeiro de
1999:

Lista nominal de candidatos

Cristina Maria da Silva Jana . . . . . . . .
Ana Sofia Salvador Daniel Santos . . . .
Paulo Augusto Triães Diogo . . . . . . . .

31 de Outubro de 2005. — O Subdirector, Manuel Antunes Pinto.

Instituto da Segurança Social, I. P.
Aviso n.o 10 073/2005 (2.a série). — Nos termos da alínea b)
do n.o 1 do artigo 40.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho,
notificam-se os candidatos admitidos ao concurso interno de acesso
misto para o provimento de 56 lugares na categoria de assistente
administrativo especialista, da carreira de assistente administrativo,
grupo de pessoal administrativo, do quadro de pessoal do ex-Centro
Regional de Segurança Social do Norte, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 48, de 9 de Março de 2005, de que as listas de
classificação final, homologadas por meu despacho de 19 de Outubro
de 2005, se encontram afixadas nas instalações dos Centros Distritais
de Segurança Social de Braga, Bragança, Porto, Viana do Castelo
e Vila Real.
Mais se informa que, nos termos do n.o 2 do artigo 43.o do diploma
acima referido, da homologação das listas de classificação final cabe
recurso hierárquico, a interpor no prazo de 10 dias úteis para o Secretário de Estado da Segurança Social do Ministério do Trabalho e
da Solidariedade Social. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

Hospital de Egas Moniz, S. A.
Serviço Regional de Saúde,
E. P. E., Região Autónoma da Madeira.
Serviço Regional de Saúde,
E. P. E., Região Autónoma da Madeira.

17 de Outubro de 2005. — O Secretário-Geral, Rui Gonçalves.
Aviso n.o 10 075/2005 (2.a série). — Em cumprimento do disposto no n.o 6 do artigo 17.o do Regulamento de Estágio da Carreira
dos Técnicos Superiores de Saúde, aprovado através da Portaria
n.o 796/94, de 7 de Setembro, torna-se pública a lista de afectação
dos candidatos aos locais de estágio, homologada pelo secretário-geral
do Ministério da Saúde em 20 de Outubro de 2005, em resultado
do concurso de admissão ao estágio de especialidade da carreira dos
técnicos superiores de saúde, ramo de farmácia, aviso n.o 7306/2005,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 156, de 16 de Agosto
de 2005, que republicou o anexo ao aviso n.o 13 594/2002, publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 297, de 28 de Dezembro de
2002:
Lista nominal de candidatos

Local de colocação

Maria do Rosário Oliveira de Sousa . . .

Centro Hospitalar de Vila
Nova de Gaia.

Renata Paula da Cunha Barbosa . . . . .
João Pedro Branco Pires . . . . . . . . . . .
Anabela Lima da Costa e Silva . . . . . .

Hospital de São João.

Marisa Manuela Cardoso Caetano . . .

Centro Hospitalar de Coimbra.

Catarina Maria Vicente de Oliveira
Coelho.
Maria Adelaide Montenegro Seixas
Lima Monteiro.
Ana Paula Rodrigues Tavares de Pina

Hospitais da Universidade
de Coimbra.

19 de Outubro de 2005. — O Vogal do Conselho Directivo, António
Nogueira de Lemos.
Despacho n.o 23 408/2005 (2.a série). — Por meu despacho de
21 de Outubro de 2005, proferido no exercício de competência delegada pelo conselho directivo do Instituto da Segurança Social, I. P.,
nomeio definitivamente, na categoria de assessor, da carreira técnica
superior, no quadro de pessoal do ex-Centro Regional de Segurança
Social de Lisboa e Vale do Tejo, após concurso interno de acesso
misto, António Pimentel Aguiar, Maria Isabel da Silva Chaves Almeida
Tegethof, Maria Helena Pinto Costa Grilo, Maria Irene Morgado
Sobreira Baptista Sequeira, Maria Fernanda Amador Silva Salvaterra,
Maria Angelina Martins Rocha Santos, Luciana Revez da Rocha Barbosa Soares Faneco, Maria Fernanda Pereira da Silva Chora, Flor
Maria Nobre Félix, Luzia Maria Nobre Santos Machado Morais, Ana
Maria Lopes André Valente Moura, Maria Isabel Cruz Henriques

Local de colocação
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Local de colocação

Ana Rita da Silva Lopes . . . . . . . . . . . .
Marisa Geraldes Lázaro . . . . . . . . . . . .
Miriam Pontes Maceta Monteiro
Capoulas.
Daniela Fazendeiro do Lumiar Ramos

Hospital de Santa Maria.

Eugénia Maria de Oliveira Marques . . .
Ana Paula Coisinha da Costa . . . . . . . .
Cláudia Patrícia Garanito Fernandes
Michael Joseph Joaquim da Silva Neto

Hospital Sousa Martins —
Guarda.

Cristina Isabel Mascarenhas Gonçalves.

Hospital Distrital de Faro.

Margarida Maria Lourenço Dias
Nunes.

Hospital de D. Estefânia.

Paula Maria Nunes Alves Castanheira
da Costa.

Sub-Região de Saúde de
Coimbra.

Dora Maria Barrocas Bernardo . . . . . .

Sub-Região de Saúde de
Viseu.

Marta Sofia de Jesus Sequeira Cardão

Sub-Região de Saúde de
Lisboa.

Cristina Galrito Ferro . . . . . . . . . . . . . .

Sub-Região de Saúde de
Faro.

Marina Fonseca da Mata Lobo Alves

Centro Hospitalar de Cascais.

Ana Virgínia Torres Fernandes Ferreira.
Luís Gonçalo Ferreira Monteiro de
Freitas França.
Cristina Isabel Cardoso Pinto . . . . . . .
Ercília Isabel Miranda da Costa . . . . .

Centro Hospitalar de Lisboa
(Zona Central).
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do Tejo, Sub-Região de Saúde de Santarém, Centro de Saúde de
Fátima, aprovado pela Portaria n.o 772-B/96, de 31 de Dezembro,
publicada no 6.o suplemento ao Diário da República, 1.a série-B,
n.o 302, de 31 de Dezembro de 1996, com a seguinte descrição.
2 — Prazo de validade — o concurso é válido apenas para o preenchimento do lugar mencionado no n.o 1 do presente aviso, esgotando-se com o seu preenchimento.
3 — Local de trabalho — no Centro de Saúde de Fátima.
4 — Métodos de selecção — no presente concurso serão utilizados
os seguintes métodos de selecção:
Avaliação curricular;
Entrevista profissional de selecção.

20 de Outubro de 2005. — O Secretário-Geral, Rui Gonçalves.
Aviso n.o 10 076/2005 (2.a série). — Nos termos do artigo 5.o
da Lei n.o 4/99, de 27 de Janeiro, com as alterações que lhe foram
introduzidas pela Lei n.o 16/2002, de 22 de Fevereiro (entretanto
revogadas pela Lei n.o 40/2003, de 22 de Agosto), torna público que,
por despacho de 20 de Outubro de 2005 da Secretária de Estado
Adjunta e da Saúde, no âmbito do processo de acreditação profissional
dos odontologistas, Nuno José Barbosa Soares Vasconcelos foi acreditado como odontologista, com efeitos reportados a 22 de Novembro
de 2002.
21 de Outubro de 2005. — O Secretário-Geral, Rui Gonçalves.

Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo
Sub-Região de Saúde de Santarém
Aviso n.o 10 077/2005 (2.a série). — Concurso interno de acesso
geral para provimento de um lugar na categoria de chefe de secção. — 1 — Nos termos dos artigos 27.o e 28.o do Decreto-Lei n.o
204/98, de 11 de Julho, faz-se público que, por despacho de 6 de
Junho de 2005 do coordenador da Sub-Região de Saúde de Santarém,
proferido por competência subdelegada, se encontra aberto, pelo
prazo de 10 dias úteis a contar da data de publicação do presente
aviso no Diário da República, concurso interno de acesso geral para
preenchimento de um lugar na categoria de chefe de secção do quadro
de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale

4.1 — A avaliação curricular visa avaliar as aptidões profissionais
do candidato na área para que o concurso é aberto, com base na
análise do respectivo currículo profissional, e serão ponderadas as
habilitações académicas de base, a formação profissional e a experiência profissional, de acordo com as alíneas a), b) e c) do n.o 2
do artigo 22.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, bem como
as classificações de serviço obtidas nos anos relevantes para o concurso.
4.2 — A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos para o exercício das funções a
que se candidatam.
4.3 — Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema
de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa,
constam de actas de reuniões do júri do concurso, que serão facultadas
aos candidatos sempre que solicitadas.
5 — Classificação final — a classificação final, expressa na escala
de 0 a 20 valores, resultará das classificações obtidas nos dois métodos
de selecção, considerando-se não aprovados os candidatos que obtenham classificação inferior a 9,5 valores na classificação final.
6 — Em caso de igualdade de classificação serão aplicados os critérios de preferência constantes do artigo 37.o do Decreto-Lei
o
n. 204/98, de 11 de Julho.
7 — Formalização das candidaturas:
7.1 — Os requerimentos de admissão ao concurso deverão ser dirigidos ao coordenador da Sub-Região de Saúde de Santarém, podendo
ser entregues pessoalmente no Serviço de Expediente Geral e Arquivo,
sito na Avenida de José Saramago, 15-17, apartado 221, 2001-903
Santarém, durante as horas normais de expediente, dentro do prazo
referido no n.o 1, ou remetidos pelo correio, com aviso de recepção,
para o mesmo endereço e serviço, expedidos até ao último dia do
prazo fixado para a entrega das candidaturas.
7.2 — Do requerimento de admissão ao concurso deverão constar
os seguintes elementos:
a) Identificação completa (nome, estado civil, residência, código
postal, telefone e número, data e serviço de identificação que
emitiu o bilhete de identidade);
b) Habilitações literárias;
c) Identificação do concurso, referenciando a categoria a que
se candidata, bem como indicação do número, data e página
do Diário da República onde se encontra publicado o presente
aviso;
d) Categoria detida, serviço a que pertence, natureza do vínculo
e antiguidade na categoria, na carreira e na função pública;
e) Identificação dos documentos que instruem o requerimento;
f) Quaisquer outros elementos que o candidato considere susceptíveis de influir na apreciação do seu mérito ou de constituir motivo de preferência legal, nos termos do artigo 37.o
do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, os quais só poderão
ser tidos em consideração pelo júri se devidamente comprovados.
7.3 — O requerimento de admissão ao concurso deverá ser acompanhado dos seguintes documentos:
a) Declaração, passada e autenticada pelo serviço de origem,
da qual constem, de maneira inequívoca, a natureza do vínculo, a categoria detida e ainda a antiguidade na actual categoria, na carreira e na função pública, bem como as classificações de serviço, na sua expressão qualitativa, respeitantes
aos anos relevantes para efeitos de concurso;
b) Currículo profissional detalhado e actualizado, do qual devem
constar, designadamente, as funções que exerce e exerceu
anteriormente, com indicação dos respectivos períodos e actividades relevantes, assim como a formação profissional detida
(cursos, estágios, especializações, acções de formação, seminários, etc.), com indicação da respectiva duração, datas de
realização e entidades promotoras, devendo ser apresentada
a respectiva comprovação através de documento respectivo;
c) Certificados comprovativos das acções de formação profissional realizadas.

