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Diário da República, 2.ª série — N.º 29 — 11 de fevereiro de 2015
Despacho (extrato) n.º 1466/2015

Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Tomar, de 22
de dezembro de 2014, foi à Doutora Carla Alexandra de Castro e Silva,
autorizada a transição para o regime de trabalho em funções públicas
na modalidade de contrato por tempo indeterminado, na categoria de
Professor Adjunto, da carreira docente do Ensino Superior Politécnico,

com período experimental de cinco anos, no Instituto Politécnico de
Tomar, com efeitos a partir da data de 13 de dezembro de 2014, nos
termos do n.º 8 do artigo 6.º da Lei n.º 7/2010 de 13/05.
22 de dezembro de 2014. — O Presidente, Doutor Eugénio Manuel
Carvalho Pina de Almeida.
208398035

PARTE F
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Saúde
Direção Regional da Saúde
Unidade de Saúde da Ilha de São Jorge
Aviso n.º 10/2015/A
Torna-se público que o procedimento concursal aberto por Aviso n.º 43/2014/A, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 157, de 18 de
agosto de 2014 e no site da BEP-Açores por Oferta n.º 6994, para recrutamento e preenchimento de dois postos de trabalho da carreira de Enfermagem, categoria de Enfermeiro, no Quadro Regional de Ilha de São Jorge, afeto à Unidade de Saúde de Ilha de São Jorge, para exercício de funções
em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, ficou deserto por desistência da única candidata.
21 de janeiro de 2015. — O Presidente do Conselho de Administração, Paulo Sousa.

208396075

PARTE G
CENTRO HOSPITALAR BARREIRO MONTIJO, E. P. E.
Aviso n.º 1616/2015
Procedimento concursal comum conducente ao recrutamento de
pessoal médico para a categoria de Assistente de Anatomia Patológica da carreira médica em regime de contrato individual de
trabalho por tempo indeterminado — área de exercício hospitalar
do Centro Hospitalar Barreiro Montijo, E. P. E.
Faz-se público que, por deliberação do Conselho de Administração
do Centro Hospitalar Barreiro Montijo, E. P. E. de 11/12/2014, se encontra aberto pelo prazo de 15 dias úteis a contar do dia seguinte ao da
publicação do presente aviso no Diário da República, procedimento
concursal comum para preenchimento de 1 (um) posto de trabalho para
a categoria de Assistente de Anatomia Patológica, da carreira médica,
deste Centro Hospitalar, em regime de contrato individual de trabalho
por tempo indeterminado, cuja celebração do contrato só ocorrerá após
obtenção da devida autorização superior.
1 — Legislação aplicável — o procedimento concursal comum
aberto pelo presente aviso rege-se pelo disposto no Decreto-Lei
n.º 176/2009 de 4 de agosto, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 266-D/2012, de 31 de dezembro, no Acordo Coletivo de
Trabalho publicado no Boletim do Trabalho e Emprego n.º 41, de
08/11/2009, com as alterações constantes no Acordo Coletivo de
Trabalho publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 1 de
08/01/2013 e no Acordo Coletivo de Trabalho relativo à tramitação concursal de recrutamento para postos de trabalho da carreira

médica, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego n.º 48, de 29
de dezembro de 2011 e no Acordo Coletivo de Trabalho n.º 2/2009,
publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 198, de 13 de outubro,
e posteriores alterações e Lei n.º 82-B/2014 de 31 de dezembro, que
aprovou o Orçamento de Estado para 2015.
2 — Política de igualdade — em cumprimento da alínea h) do artº 9.º
da Constituição da República Portuguesa, a Administração Pública,
enquanto entidade empregadora, promove ativamente uma política
de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao
emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente
no sentido de evitar toda e qualquer forma de descriminação.
3 — Tipo de concurso — o procedimento concursal é comum e
único, para ocupação do posto de trabalho no Centro Hospitalar Barreiro
Montijo, E. P. E., aberto a médicos detentores do grau de especialista
de Anatomia Patológica.
4 — Prazo de validade — o procedimento concursal é válido para
a ocupação do posto de trabalho enunciado, terminando com o seu
preenchimento.
5 — Prazo de apresentação de candidaturas — 15 dias úteis, contados a partir da data da publicação do presente aviso no Diário da
República.
6 — Caracterização do posto de trabalho — ao posto de trabalho
apresentado a concurso corresponde o conteúdo funcional estabelecido
no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 176/2009, de 04 de agosto com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 266-D/2012 de 31 de dezembro
e na cláusula 10.ª do Acordo Coletivo de Trabalho, publicado no Boletim
do Trabalho e Emprego n.º 41, de 8 de novembro de 2009.

