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Despacho (extrato) n.º 4685/2016

Por despacho de 04-03-2016, do Senhor Presidente do Instituto Politécnico de Viseu, autorizada, findo o período experimental de cinco anos,
a manutenção do contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, com o Doutor Luís Nuno Figueiredo e Sousa, como
Professor Adjunto do mapa de pessoal docente do Instituto Politécnico

de Viseu, para o exercício de funções na Escola Superior de Educação
de Viseu, com efeitos à data de 09-02-2016, posicionada no escalão 1
índice 185 da tabela remuneratória do pessoal docente do ensino superior
politécnico em exclusividade.
24 de março de 2016. — O Administrador do Instituto Politécnico de
Viseu, Mário Luís Guerra de Sequeira e Cunha.
209471333

PARTE F
HOSPITAL DE SANTO ESPÍRITO DA ILHA TERCEIRA, E. P. E. R.
Aviso (extrato) n.º 26/2016/A
Lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum
para preenchimento de um posto de trabalho na categoria de assistente graduado sénior de Cirurgia Geral, da carreira especial
médica ou carreira médica — área de exercício hospitalar — Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, E. P. E. R.
Nos termos do n.º 6 do artigo 24.º da Portaria n.º 207/2011, de 24 de
maio, alterada pela Portaria n.º 355/2013, de 10 de dezembro, e pela
Portaria n.º 229-A/2015, de 3 de agosto, e após homologação por deliberação do Conselho de Administração do Hospital de Santo Espírito

da Ilha Terceira, E. P. E. R. de 23 de março de 2016, torna-se pública
a lista unitária de ordenação final relativa ao procedimento concursal
comum para o preenchimento de um posto de trabalho na categoria
de assistente graduado sénior de Cirurgia Geral, da carreira especial
médica ou carreira médica, área de exercício hospitalar, do Hospital
de Santo Espírito da Ilha Terceira, E. P. E. R., a que se reporta o aviso
n.º 94/2015/A, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 254,
de 30 de dezembro.
Lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados:
Dr. José António Amaral de Sousa — 17,30
29 de março de 2016. — A Presidente do Conselho de Administração,
Paula Elsa de Carvalho Moniz.
209471544

PARTE G
CENTRO HOSPITALAR DO PORTO, E. P. E.
Aviso n.º 4589/2016
Por deliberação do Conselho de Administração, de 4 de novembro de
2015, foi autorizada a transição para o regime de trabalho a que correspondem 40 horas semanais, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 5.º
do Decreto-Lei n.º 266-D/2012, de 31 de dezembro, à Dr.ª Maria de Fátima Marques da Silva Martins, Assistente Graduada de Anestesiologia,
com efeitos a 1 de dezembro de 2015.
28 de março de 2016. — A Diretora do Serviço de Gestão Recursos
Humanos, Maria Fernanda Ferreira Oliveira Manarte.
209474088

CENTRO HOSPITALAR DE SÃO JOÃO, E. P. E.
Aviso n.º 4590/2016
Procedimento concursal comum para preenchimento de um posto
de trabalho na categoria de assistente graduado sénior de psiquiatria, da carreira especial médica ou carreira médica — Área
de exercício hospitalar.
1 — Na sequência do Despacho n.º 10062-A/2015, do Secretário de
Estado da Saúde, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 173, de
4 de setembro de 2015, e da Declaração de retificação n.º 964-B/2015,
do Secretário de Estado da Saúde, publicada no Diário da República,
2.ª série, n.º 213, de 30 de outubro de 2015, torna-se público que se
encontra aberto procedimento concursal comum, destinado ao preenchimento de um posto de trabalho de Assistente Graduado Sénior de
Psiquiatria, da carreira especial médica ou da carreira médica, área de
exercício hospitalar, do mapa de pessoal deste Centro Hospitalar, para a

constituição de relação jurídica de emprego público, mediante celebração
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
ou para a constituição de relação jurídica de emprego privado, mediante
celebração de contrato individual de trabalho por tempo indeterminado,
ao abrigo do Código do Trabalho.
2 — Tipo de concurso — procedimento concursal comum e aberto
a todos os médicos detentores dos requisitos de admissão e titulares de
um contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
ou contrato individual de trabalho, com instituições pertencentes ao
Serviço Nacional de Saúde.
3 — Prazo de validade — o procedimento concursal é válido para
a ocupação do posto de trabalho enunciado, terminando com o seu
preenchimento.
4 — Prazo de apresentação de candidaturas — 15 dias úteis, contabilizados a partir da data da publicação do presente aviso no Diário
da República.
5 — Legislação aplicável — o procedimento concursal rege-se pelo
disposto no Decreto-Lei n.º 176/2009 e no Decreto-Lei n.º 177/2009,
ambos de 4 de agosto, com a redação que lhes foi dada pelo Decreto-Lei
n.º 266-D/2012, de 31 de dezembro; no Acordo Coletivo de Trabalho
(ACT) celebrado entre os Sindicatos representativos do setor e pelas
entidades públicas empresariais nele identificadas, publicado no Boletim
do Trabalho e Emprego (BTE), n.º 41, de 8 de novembro de 2009, e nas
suas alterações; no ACT n.º 2/2009, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 198, de 13 de outubro de 2009, e nas suas alterações; no
ACT relativo à tramitação do processo de seleção para preenchimento de
postos de trabalho da carreira médica em regime de contrato individual
de trabalho, publicado no BTE, n.º 48, de 29 de dezembro de 2011,
e nas suas alterações; e na Portaria n.º 207/2011, de 24 de maio, que
regulamenta a tramitação do procedimento concursal de recrutamento
para os postos de trabalho em funções públicas, no âmbito da carreira
especial médica, com as alterações previstas na Portaria n.º 355/2013, de
10 de dezembro, com a nova redação dada pela Portaria n.º 229-A/2015,
de 03 de agosto.

