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Deliberação (extrato) n.º 334/2015

Por deliberação do Conselho de Administração de 26/01/2015:
Bárbara Maria Rodrigues Xavier, Assistente Graduada Sénior de Medicina Interna, concedida a redução de horário de trabalho para 40 horas
semanais, nos termos do disposto na alínea c do n.º 2 do artigo 5.º do
Dec. Lei n.º 266-D/2012, de 31 de dezembro. (Não está sujeito à fiscalização prévia do Tribunal de Contas, de acordo com o disposto no
artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97,
de 26 de agosto.)
25/02/2015. — A Técnica Superior do SGRH, Aida Maria Marques
Tavares Valente.
208464244
Deliberação (extrato) n.º 335/2015
Por deliberação do Conselho de Administração de 26/01/2015:
Maria do Carmo Ferreira Pereira Orfão, Assistente Graduada de
Anestesiologia, concedida a redução de horário de trabalho para 38 horas
semanais, nos termos do disposto na alínea c do n.º 2 do artigo 5.º do
Dec. Lei n.º 266-D/2012, de 31 de dezembro.
(Não está sujeito à fiscalização prévia do Tribunal de Contas, de acordo
com o disposto no artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1,
da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto.)
25/02/2015. — A Técnica Superior do SGRH, Aida Maria Marques
Tavares Valente.
208464382
Deliberação (extrato) n.º 336/2015
Por deliberação do Conselho de Administração de 23/12/2014:
Luís Abel Mendes Alves Gouveia, Assistente Graduado Sénior de
Patologia Clínica, concedida a redução de horário de trabalho para 39
horas semanais, nos termos do disposto na alínea c do n.º 2 do artigo 5.º
do Dec. Lei n.º 266-D/2012, de 31 de dezembro.
(Não está sujeito à fiscalização prévia do Tribunal de Contas, de acordo
com o disposto no artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1,
da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto.)
25/02/2015. — A Técnica Superior do SGRH, Aida Maria Marques
Tavares Valente.
208464439
Deliberação (extrato) n.º 337/2015
Por deliberação do Conselho de Administração de 16/10/2014:
Maria Helena Sousa Barrocoso Castanheira Silva, Assistente Hospitalar de Medicina Interna, concedida a redução de horário de trabalho
para 37 horas semanais, nos termos do disposto na alínea c do n.º 2 do
artigo 5.º do Dec. Lei n.º 266-D/2012, de 31 de dezembro.
(Não está sujeito à fiscalização prévia do Tribunal de Contas, de acordo
com o disposto no artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1,
da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto.)
25/02/2015. — A Técnica Superior do SGRH, Aida Maria Marques
Tavares Valente.
208463791
Deliberação (extrato) n.º 338/2015
Por deliberação do Conselho de Administração de 06/02/2015:
António Fernando Silva Garrido, Enfermeiro Chefe em regime de
contrato de trabalho por tempo indeterminado em funções públicas do
Centro Hospitalar Baixo Vouga, autorizada a acumulação de funções públicas de 06 horas semanais, equiparado a Professor Adjunto convidado,
na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro, com início a
15/02/2015, nos termos da Lei n.º 35/2014 de 20/06.
(Não está sujeito à fiscalização prévia do Tribunal de Contas, de acordo
com o disposto no artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1,
da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto.)
2015/02/25. — A Técnica Superior do SGRH, Aida Maria Marques
Tavares Valente.
208465573
Deliberação (extrato) n.º 339/2015
Por deliberação do Conselho de Administração de 17/02/2015:
Maria Adelina Guerreiro Almeida, Assistente Graduado de Anestesiologia em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado
em funções públicas do Centro Hospitalar Baixo Vouga, autorizada a

acumulação de funções privadas, na CLIRIA — Hospital Privado de
Aveiro, SA, nos termos da Lei n.º 35/2014 de 20/06. (Não está sujeito à
fiscalização prévia do Tribunal de Contas, de acordo com o disposto no
artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97,
de 26 de agosto.)
2015/02/25. — A Técnica Superior do SGRH, Aida Maria Marques
Tavares Valente.
208464585
Deliberação (extrato) n.º 340/2015
Por deliberação do Conselho de Administração de 01/08/2014:
Elmano José Cruz Ramalheira, Assistente Graduado de Patologia
Clínica em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado
em funções públicas do Centro Hospitalar Baixo Vouga, autorizada a
acumulação de funções públicas de 03 horas semanais, equiparado às
funções de Professor Auxiliar Convidado, na Escola Superior de Saúde
da Universidade de Aveiro, com início a 21 de setembro de 2014, por
um ano, nos termos da Lei n.º 35/2014 de 20/06. (Não está sujeito à
fiscalização prévia do Tribunal de Contas, de acordo com o disposto no
artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97,
de 26 de agosto.)
2015/02/25. — A Técnica Superior do SGRH, Aida Maria Marques
Tavares Valente.
208464569

CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, E. P. E.
Despacho (extrato) n.º 2750/2015
Fernando Martinho Marques da Cruz, Assistente Operacional do mapa
de pessoal do Centro Hospitalar de Lisboa Central, E. P. E., contratado
em funções públicas por tempo indeterminado, exonerado a seu pedido,
com efeitos a 1 de setembro de 2014.
24 de fevereiro de 2015. — O Diretor da Área Estratégica de Recursos
Humanos, António Pedro Romano Delgado.
208463045
Despacho (extrato) n.º 2751/2015
Márcia Alexandra Baptista Fernandes Boberschi, Enfermeira do mapa
de pessoal do Centro Hospitalar de Lisboa Central, E. P. E., contratada
em funções públicas por tempo indeterminado, exonerada a seu pedido,
com efeitos a 16 de novembro de 2014
24 de fevereiro de 2015. — O Diretor da Área Estratégica de Recursos
Humanos, António Pedro Romano Delgado.
208462762
Despacho (extrato) n.º 2752/2015
Carla Alexandra Batista Infante, Enfermeira do mapa de pessoal do
Centro Hospitalar de Lisboa Central, E. P. E., contratada em funções
públicas por tempo indeterminado, exonerada a seu pedido, com efeitos
a 1 de janeiro de 2015
24 de fevereiro de 2015. — O Diretor da Área Estratégica de Recursos
Humanos, António Pedro Romano Delgado.
208462819

HOSPITAL DO ESPÍRITO SANTO DE ÉVORA, E. P. E.
Aviso n.º 2818/2015
Procedimento concursal simplificado de recrutamento de pessoal
médico para a categoria de Assistente Hospitalar,
com a especialidade de Oftalmologia, da carreira médica hospitalar
Nos termos dos n.os 5 a 7 do artigo 12.º-A do Decreto-Lei n.º 203/2004,
de 18 de agosto, conjugado com o n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei
n.º 45/2009, de 13 de fevereiro, faz-se público que, por deliberação
do Conselho de Administração do Hospital do Espírito Santo de
Évora, E. P. E., datada de 31 de dezembro de 2014, se encontra aberto,
pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República, procedimento simplificado de
recrutamento médico, para a categoria de Assistente Hospitalar, com a
especialidade de Oftalmologia da carreira médica, para celebração de
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contrato Individual de trabalho sem termo, tendo em vista a ocupação
de um (1) posto de trabalho.
1 — Requisitos de admissão — Podem candidatar-se ao procedimento
simplificado aberto pelo presente aviso os médicos detentores do grau
de especialista da área de Oftalmologia, que tenham concluído o respetivo internato médico na 2.ª época de 2014 e que tenham ocupado vaga
preferencial, no Hospital do Espírito Santo de Évora, E. P. E., e ainda
não se encontrem vinculados por tempo indeterminado a serviços ou
estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde.
2 — Prazo de apresentação de candidaturas — Dez dias úteis, contados a partir do dia seguinte à publicação do presente aviso no Diário
da República.
3 — Método de seleção — O método de seleção tem por base o resultado da prova de avaliação final do internato médico e de uma entrevista
de seleção a realizar para o efeito, nos termos do n.º 5 do artigo 12.º-A
do Decreto-Lei n.º 203/2004, de 18 de agosto, aditado pelo Decreto-Lei
n.º 45/2009, de 13 de fevereiro.
4 — Caracterização do posto de trabalho — Ao posto de trabalho cuja
ocupação aqui se pretende corresponde o conteúdo funcional estabelecido
no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 176/2009, de 4 de agosto e artigo 7.º-A
aditado pelo Decreto-Lei n.º 266-D/2012 de 31 de dezembro.
5 — Remuneração — A remuneração base mensal ilíquida a atribuir
corresponde à remuneração de ingresso na categoria de assistente, a
que corresponde a 1.ª posição remuneratória e nível remuneratório 45,
de acordo com o Acordo coletivo de trabalho celebrado entre o Centro
Hospitalar e universitário de Coimbra, EPE e outros e a Federação Nacional de Médicos e o Sindicato Independente dos Médicos, publicado
em Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 41, de 8 de novembro de 2009,
com as alterações introduzidas por acordo publicado no Boletim do
Trabalho e Emprego n.º 1, de 08-01-2013.
6 — Local de trabalho — Hospital do Espírito Santo de Évora, E. P. E.,
compreendendo todas as estruturas nele integradas, com sede no Largo
do Senhor da Pobreza, 7000-811 Évora.
7 — Prazo de validade — O procedimento de recrutamento simplificado aberto pelo presente aviso é válido para a ocupação do posto de
trabalho acima enunciado, terminando com o seu preenchimento.
8 — Legislação aplicável — O procedimento de recrutamento simplificado aberto pelo presente aviso rege-se pelo disposto nos n.os 5 a 7 do
artigo 12.º-A do Decreto-Lei n.º 203/2004, de 18 de agosto, aplicáveis
por remissão do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 45/2009, de 13 de
fevereiro, pelo Decreto-Lei n.º 176/2009 de 4 de agosto e Decreto-Lei
n.º 266-D/2012 de 31 de dezembro.
9 — Horário de trabalho — O período normal de trabalho é de
40 horas semanais.
10 — Formalização das candidaturas
10.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento dirigido ao Presidente do Conselho de Administração do Hospital
do Espírito Santo de Évora, E. P. E., podendo ser entregue diretamente
no Serviço de Gestão de Recursos Humanos, sito no Largo do Senhor da
Pobreza, 7000-811 Évora, no período compreendido entre as 9 horas e
12,30 horas e das 14 horas às 17,30 horas, ou remetido pelo correio, para a
mesma morada, considerando-se neste caso, apresentado dentro do prazo,
se o mesmo tiver sido expedido até ao termo do prazo fixado no ponto 2.
10.2 — Do requerimento devem constar os seguintes elementos:
a) Identificação do requerente (nome, estado, naturalidade, número
e data do bilhete de identidade/cartão de cidadão, residência, código
postal, endereço eletrónico e telefone);
b) Pedido para ser admitido ao concurso;
c) Identificação do concurso, o número, data e página do Diário da
República onde se encontra publicado o presente aviso;
d) Identificação dos documentos que instruem o requerimento, bem
como a sua sumária caracterização;
e) Natureza do vínculo e estabelecimento ou serviço em que se encontra a exercer funções;
f) Endereço para onde deve ser remetido qualquer expediente relativo
ao procedimento de recrutamento.
10.3 — A candidatura deverá ser acompanhada dos seguintes elementos:
a) Documento comprovativo do grau de especialista na área de exercício profissional a que respeita o concurso, com indicação do resultado
quantitativo da prova de avaliação final do respetivo internato médico;
b) Documento comprovativo do cumprimento dos deveres militares
ou de serviço cívico, quando obrigatório;
c) Declaração emitida pelo próprio candidato em que comprove
possuir a robustez física e o perfil psíquico exigidos para o exercício
defunções profissionais públicas;
d) Certificado do registo criminal;
e) Documento comprovativo de inscrição na Ordem dos Médicos;
f) Fotocópia do Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão;

g) Um exemplar do curriculum vitae, elaborado em modelo europeu,
num total máximo de 10 páginas, assinado e rubricado.
10.4 — A apresentação dos documentos referidos nas alíneas b) e d)
do ponto anterior pode ser substituída por declaração no requerimento,
sob compromisso de honra e em alíneas separadas, da situação precisa em
que o candidato se encontra relativamente a cada um desses requisitos.
11 — Composição e identificação do Júri — O Júri do presente procedimento de recrutamento simplificado terá a seguinte composição:
Presidente — Dr. Augusto Manuel Chambel Candeias, Assistente
Graduado Sénior de Oftalmologia do Hospital do Espírito Santo de
Évora, E. P. E.
Vogais Efetivos:
1.º — Dr. João Francisco Martins de Carvalho, Assistente Graduado
de Oftalmologia do Hospital do Espírito Santo de Évora, E. P. E., e, que
substituirá o presidente nas suas ausências ou impedimentos;
2.º — Dra. Olga Marina Berens Freire Ribeiro Pereira de Carvalho,
Assistente Graduada de Oftalmologia do Hospital do Espírito Santo de
Évora, E. P. E.
Vogais suplentes:
1.º — Dr. António Pereira Ramalho, Assistente Graduado de Oftalmologia do Hospital do Espírito Santo de Évora, E. P. E.;
2.º — Dr.ª Rita Adler Sanches de Abreu Condesso, Assistente Graduada
de Oftalmologia do Hospital do Espírito Santo de Évora, E. P. E.
12 — Afixação da lista de candidatos admitidos e excluídos — A lista de
candidatos admitidos e excluídos e a de classificação unitária de ordenação
final, serão publicadas na 2.ª série do Diário da República, disponibilizadas na página eletrónica www.hevora.min-saude.pt e afixadas no placard
da entrada do Serviço de Gestão de Recursos Humanos do Hospital do Espírito Santo de Évora, E. P. E. — Largo do Senhor da Pobreza em Évora.
13 — Igualdade de oportunidades no acesso ao emprego em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administração Pública,
enquanto entidade empregadora, promove ativamente uma política de
igualdade de oportunidades entre homens e mulher e no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente
no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.
24 de fevereiro de 2015. — O Presidente do Conselho de Administração, Dr. Manuel Gonçalves Carvalho.
208462624

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, E. P. E.
Deliberação (extrato) n.º 341/2015
Por deliberação do Conselho de Administração, de 17 de fevereiro de
2015, foi autorizada a renovação de licença sem remuneração por mais
um ano à Assistente Operacional Laurentina Moura Pinheiro Vieira, a
partir de 19 de maio de 2015. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
25 de fevereiro de 2015. — O Diretor do Departamento de Recursos
Humanos, Manuel Alexandre Costa.
208463418

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, E. P. E.
Despacho (extrato) n.º 2753/2015
Por despacho de 12 de fevereiro de 2015 da Sr.ª Presidente do Conselho
de Administração da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE:
Cecília Gonçalves Rosa Trabucho Caeiro, assistente graduada de
medicina geral e familiar, autorizada a redução do seu horário semanal (para 37 horas), ao abrigo do n.º 10 do artigo 24.º do Decreto-Lei
n.º 73/90, de 6 de março, alterado pelo n.º 13 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 44/2007, de 23 de fevereiro e alínea c) do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 266-D/2012, de 31 de dezembro.
Eusébio Catarino Gonçalves, assistente graduado de medicina geral e familiar, autorizada a redução do seu horário semanal (para 36 horas), ao abrigo
do n.º 10 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 73/90, de 6 de março, alterado
pelo n.º 13 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 44/2007, de 23 de fevereiro e
alínea c) do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 266-D/2012, de 31 de dezembro.
23 de fevereiro de 2015. — A Presidente do Conselho de Administração, Dr.ª Dorinda Maria Carvalho Gomes Calha.
208464796

