N.o 238 — 14 de Dezembro de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

selho de administração da Administração Regional de Saúde do Alentejo, entregue pessoalmente ou remetido pelo correio, sob registo
e com aviso de recepção, para a Sub-Região de Saúde de Portalegre,
Avenida de Frei Amador Arrais, lote 2, 7300-069 Portalegre, de acordo
com a seguinte minuta:
Ex.ma Sr.a Presidente do Conselho de Administração da Administração Regional de Saúde do Alentejo:
. . . (nome), filho(a) de . . . e de . . ., natural da freguesia de . . .,
concelho de . . ., distrito de . . ., residente em . . ., com o telefone
. . ., portador(a) do bilhete de identidade n.o . . ., passado pelo Centro
de Identificação Civil e Criminal de . . ., licenciado(a) em Medicina
pela Faculdade de Medicina da . . ., detentor(a) do grau de . . ., vinculado(a) ao Centro de Saúde de . . ., da Sub-Região de Saúde de
. . .(ou ao Hospital de . . ., inscrito(a) na Ordem dos Médicos com
a cédula profissional n.o . . ., e possuindo os requisitos gerais e especiais
para ser opositor(a) a este concurso, vem requerer a V. Ex.a se digne
admiti-lo(a) ao concurso interno geral de âmbito sub-regional para
provimento de seis lugares de assistente de clínica geral para a Sub-Região de Saúde de Portalegre, cujo aviso foi publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o . . ., de . . . de . . . de . . ., a p. . . ., para
o que junta os seguintes documentos (identificar e descrever sumariamente os documentos): . . .
Mais lhe cumpre indicar o endereço para onde deve ser remetido
qualquer expediente relativo ao concurso: . . .
Pede deferimento.
. . . (data).
. . . (assinatura).
10 — Os requerimentos deverão ser acompanhados de elementos
relativos aos seguintes requisitos:
a) Posse do grau de assistente de clínica geral, ou equivalente;
b) Posse de vínculo à função pública, através de declaração, passada pelos respectivos serviços;
c) Cinco exemplares do curriculum vitae.
10.1 — Os exemplares do curriculum vitae podem ser apresentados
até 10 dias úteis após o termo do prazo de candidatura, implicando
a sua não apresentação dentro daquele prazo a não admissão ao
concurso.
10.2 — A não apresentação, no prazo de candidatura do elemento
referido na alínea a) do n.o 10 implica a não admissão ao concurso,
nos termos do n.o 56 da secção IV do Regulamento aprovado pela
Portaria n.o 47/98, de 30 de Janeiro.
10.3 — Em caso de dúvida fundada, pode o júri exigir o documento
comprovativo (autêntico ou autenticado) de prova de posse dos requisitos de candidatura.
11 — A lista de candidatos admitidos e excluídos do concurso será
afixada na Sub-Região de Saúde de Portalegre, sendo os candidatos
notificados da afixação por ofício registado com aviso de recepção,
acompanhado de cópia da respectiva lista.
12 — A lista de classificação final será elaborada de acordo com
os n.os 67 e seguintes do Regulamento aprovado pela Portaria n.o 47/98,
de 30 de Janeiro.
13 — A lista de classificação final é publicada no Diário da República, 2.a série, nos termos do n.o 71 da secção VII do Regulamento
aprovado pela Portaria n.o 47/98, de 30 de Janeiro.
14 — Constituição do júri:
Presidente — Licenciado João do Carmo Dias, assistente graduado da carreira médica de clínica geral do Centro de Saúde
do Crato.
Vogais efectivos:
Licenciada Maria Isabel Marouço Ponte de Abreu Correia
Pereira, assistente graduada da carreira médica de clínica
geral do Centro de Saúde de Arronches.
Licenciado Vítor Manuel Sena Mexe, assistente da carreira
médica de clínica geral do Centro de Saúde de Campo
Maior.
Vogais suplentes:
Licenciada Maria Manuela Oliveira Santos, assistente graduada da carreira médica de clínica geral do Centro de
Saúde de Portalegre.
Licenciado Rui Pereira Alves Brás, assistente graduado da
carreira médica de clínica geral do Centro de Saúde de
Castelo de Vide.

17 365

A 1.a vogal efectiva substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos.
29 de Novembro de 2005. — A Chefe de Divisão de Gestão de
Recursos Humanos, Maria José Franco Lebreiro Aguiar Freitas Martins.

Administração Regional de Saúde do Centro
Sub-Região de Saúde de Viseu
Aviso n.o 11 334/2005 (2.a série). — Concurso interno geral de
acesso para provimento de um lugar vago na categoria de enfermeiro-chefe, da carreira de enfermagem, no Centro de Saúde de Mortágua,
aberto pelo aviso n.o 5958/2005 (2.a série), publicado no Diário da
República, 2.a série, n.o 113, de 15 de Junho de 2005. — Candidatos
admitidos:
Anabela Chaves Soveral Botelho.
António dos Santos Dionísio.
Lucinda Simões Santos Batista Silva.
João Paulo Valada dos Santos Campos Palrilha.
José Álvaro Aparício Alexandre.
Margarida Maria Pessanha Seixas Sobral.
Maria Manuela Serra Salgueiro Sanganha.
Marina Maria Costa Brás Oliveira.
Regina Célia de Sousa Monteiro Saraiva.
29 de Novembro de 2005. — Pelo Júri, (Assinatura ilegível.)
Aviso n.o 11 335/2005 (2.a série). — Concurso interno geral de
acesso para o provimento de um lugar vago na categoria de enfermeiro
especialista da carreira de enfermagem no Centro de Saúde de Satão,
aberto pelo aviso n.o 8984/2005, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 199, de 17 de Outubro de 2005. — Candidatos admitidos:
Alice Maria de Sousa Arújo Cordeiro.
Ana Maria Cardoso da Silva Ribeiro.
Ana Cristina Almeida Santos.
Célia Maria Jesus Ferreira Grilo.
Estela Alves Gonçalinho Almeida.
Isabel Maria Santos Salgueiro.
29 de Novembro de 2005. — Pelo Júri, (Assinatura ilegível.)

Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo
Sub-Região de Saúde de Setúbal
Despacho n.o 25 657/2005 (2.a série). — Por despacho do coordenador da Sub-Região de Saúde de Setúbal de 16 de Novembro
de 2005, no uso de competência delegada, foi autorizada a equiparação
a bolseiro, em dispensa parcial, nos dias e no número de horas em
que houver sobreposição com o horário da profissional no Centro
de Saúde, excepto no período de férias escolares, a Elsa Maria Balseiro
Silva Roça, enfermeira graduada, integrada no Centro de Saúde de
Palmela, para a frequência do curso de pós-licenciatura de especialização em Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia da Escola
Superior de Enfermagem de São João de Deus, em Évora, no período
de 21 de Novembro de 2005 a 27 de Janeiro de 2006, com efeitos
reportados à data do despacho. (Não carece de fiscalização prévia.)
25 de Novembro de 2005. — A Directora de Serviços de Administração Geral, Eduarda Paula Régio.
Despacho n.o 25 658/2005 (2.a série). — Por despacho do coordenador da Sub-Região de Saúde de Setúbal de 21 de Novembro
de 2005, no uso de competência delegada, foi autorizada a equiparação
a bolseiro, em dispensa parcial, treze horas por semana, excepto no
período de férias escolares, a Natália Maria da Silva Alves Estrabocha,
enfermeira graduada, integrada no Centro de Saúde de Palmela, para
frequência do curso de complemento de formação em Enfermagem
na Escola Superior de Enfermagem de São João de Deus, em Évora,
no período de Março de 2006 a Fevereiro de 2007, com efeitos à
data do despacho. (Não carece de fiscalização prévia.)
25 de Novembro de 2005. — A Directora de Serviços de Administração Geral, Eduarda Paula Régio.

