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SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DO INSTITUTO POLITÉCNICO
DE LEIRIA
Despacho (extrato) n.º 11135/2017
Nos termos da alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, faz-se público que, por despachos de
23.10.2017 do Senhor Presidente do Instituto Politécnico de Leiria,
foi autorizada a celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com o candidato aprovado da lista
unitária de ordenação final do procedimento concursal comum a que

se refere o Aviso n.º 10478/2015, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 180, de 15 de setembro de 2015, para posto de trabalho
da categoria/carreira de assistente operacional, previsto no mapa de
pessoal dos Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Leiria,
com Rute Sofia Carvalho Freitas, com efeitos desde 22.11.2017 na
área de alimentação, posicionada na 1.ª posição, nível remuneratório 1.
24 de novembro de 2017. — O Administrador dos Serviços de Ação
Social do Instituto Politécnico de Leiria, Miguel Júlio Teixeira Guerreiro Jerónimo.
310953374

PARTE F
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Saúde
Direção Regional da Saúde
Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel
Aviso n.º 42/2017/A
Procedimento concursal comum para o preenchimento de quinze
postos de trabalho da carreira especial de enfermagem, com
a categoria de enfermeiro, com vista à constituição de relação
jurídica de emprego público por contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 209 de 30 de outubro de 2017.
Lista de candidatos admitidos ao procedimento concursal
Ana Margarida Correia Macedo
Carolina Pereira Pacheco de Oliveira
Eunice da Conceição Gatinho Pires
Frederic Fernandes de Barros Tomé
Genuína Maria de La Cerda Gomes
Helena Isabel Furtado de Jesus Rocha da Costa
Helena Cristina Carreiro Pereira de Andrade
Márcia de Fátima Gouveia de Deus
Márcio Filipe Moniz Tavares
Marina da Ponte Carvalho Silva
Rosa Maria Gonçalves Godinho
Sara Andreia Paulo de Castro
Lista de candidatos excluídos do procedimento concursal
Aida Carolina Correia Tavares a)
Alexandra Pereira Ribeiro a)
Alexandra Rosa Marques Vaz a)
Ana Carolina Silva Guimarães a)
Ana Catarina Artur Elias a)
Ana Cristina Gomes Silva a)
Ana Cristina Gonçalves Inácio a)
Ana Filipa Sousa Cabral a)
Ana Rita Santos Sousa a)
Ana Sofia de Jesus Silva a)
Ana Sofia Gonçalves Trigo a)
Andreia Filipa Barradas Ferreira Correia a)
Andreia Sofia Costa Almeida Morais a)
Ângela Sofia Gonçalves Inácio a)
Bárbara Lopes Fernandes a)
Carolina Borges Farias Vertentes a)
Carolina Micaela Santos Silva a)
Catarina de Jesus Pereira Costa a)
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Catarina de Sousa Santos Rocha a)
Daniel Pedro Martins Lopes a)
Débora Canavilhas Biscaia a)
Duarte Nuno Fidalgo Lacerda e Mello a)
Élia Martinha Soares Dias a)
Elisabete Maria de Freitas Pimentel a)
Fábio Emanuel Cardoso Ferreira a)
Filipa de Fátima Botelho Maré a)
Helena Margarida Soares Comédias a)
Isac Leandro Faria da Silva a)
Joana Beatriz Trindade Ferreira a)
Joana Filipa Damásio Salema Pereira a)
Joana Filipa da Silva Machado a)
Joana Raquel Santos de Freitas a)
José António Conceição Gonçalves a)
José Manuel Gonçalves Baião a)
José Miguel Soares Ribeiro a)
José Pedro Barros Ferreira a)
Laura Madruga de Medeiros a)
Lília Amaral Dutra a)
Lisete Tatiana Soares de Vasconcelos a)
Luísa Maria dos Santos Brasil a)
Maria Catarina Rocha Furtado Bettencourt a)
Maria dos Anjos Rego Sousa a)
Maria Elisa Costa Rocha a)
Maria João Faria Correia a)
Maria João Freire Borges a)
Marina Sofia de Castro Pedro a)
Maura Cristina Pacheco Sousa a)
Marta Cristina Furtado Moura a)
Michelle Melo Gonçalves Rego a)
Milene Cristina Silva Pereira a)
Nádia Patrícia Silva Medeiros a)
Nelson Câmara Teves a)
Neuza Filipa Silva Massa a)
Nicole Cabral Medeiros a)
Noémia Alexandra Botelho Paiva a)
Patrícia Manuela da Cunha Sousa Gomes a)
Raquel da Conceição Medeiros a)
Ricardo José Araújo Botelho a)
Rosa Maria de Oliveira Peixoto a)
Rosa Paula Carvalho de Oliveira Baião a)
Rúben de Jesus Aguiar Chaves a)
Sandra Isabel Gomes Silva da Rocha Bento a)
Sara Ferreira de Oliveira a)
Sara Manuela Silva Matos Ferreira a)
Sara Silveira Lima a)
Sílvia Freitas Nunes a)
Telma Marisa Tenreiro Morgado a)
Teresa Alexandra Guimarães Nicola a)
Tiago Manuel Rodrigues Loureiro a)
Tiago Soares Andrade a)
Vanessa Alves Ferreira a)
Vânia Filipa Ribeiro Lopes a)
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Verónica Medeiros Carreiro a)
Viviana Vanessa Rodrigues Fernandes a)
Ydaizis Canha Gomes Silva a)
a) Não cumprimento do ponto 10 do Aviso de Abertura do Procedimento Concursal (“o recrutamento inicia-se de entre trabalhadores com
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado.”).
Os candidatos que assim o entenderem dispõem de um prazo de
10 dias úteis para se pronunciar em sede de pronúncia de interessados,
conforme o disposto no artigo 22.º e 23.º da Portaria n.º 250/2014, de
28 de novembro.
Para o efeito deverá utilizar o formulário “Exercício do Direito de Participação dos Interessados” obrigatório nos termos do n.º 2 do artigo 42.º

da Resolução do Conselho do Governo n.º 178/2009, de 24 de novembro,
disponível na página eletrónica da Vice-Presidência do Governo Regional
(www.vpgr.azores.gov.pt), na BEPA (Ajudas-Formulários-Exercício do
Direito de Participação dos Interessados), o qual deve ser devidamente
preenchido e imprimido para efeitos de remessa ao Júri do procedimento
concursal.
Mais se informa que o processo poderá ser objeto de consulta no Setor
de Recursos Humanos, da Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel, sita
à Grotinha n.º 1, 9500-354 Ponta Delgada, durante o horário normal de
funcionamento, das 8h 30 m às 12h 30 m e das 13h 30 m às 16h.
29 de novembro de 2017. — A Presidente do Júri, Ana Maria Oliveira
de Viveiros Granadeiro.
310968854

PARTE G
CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA, E. P. E.
Deliberação (extrato) n.º 1123/2017
Por deliberação do Conselho de Administração de 2017/09/28:
Carlos Manuel Gonçalves Mendes, Enfermeiro em regime de contrato
de trabalho por tempo indeterminado em funções públicas do Centro
Hospitalar Baixo Vouga, autorizada a acumulação de funções privadas
no Desportivo Operário Fonte da Moura, com data de validade até 20 de
abril de 2019, 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 art. 46.º, n.º 1, conjugado com o art. 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97,
de 26 de agosto).
2017/11/27. — A Técnica Superior do SGRH, Aida Maria Marques
Tavares Valente.
310956809

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DO PORTO
FRANCISCO GENTIL, E. P. E.
Aviso n.º 15263/2017
Aberto concurso para duas vagas do ciclo de estudos especiais
Cuidados Paliativos no Adulto, a iniciar no ano 2018
Os cuidados paliativos constituem hoje o padrão de tratamento dos
doentes com doenças crónicas avançadas e progressivas. Desde 1994,
data da abertura da primeira unidade de cuidados paliativos em Portugal,
que o número de equipas a trabalhar nesta área tem vindo a aumentar
lentamente, mas são ainda muito insuficientes para as necessidades do
país. Com a recente criação da Rede Nacional de Cuidados Continuados
Integrados (RNCCI), que contempla a difusão deste tipo de cuidados
por todo o território, nomeadamente equipas de suporte intra-hospitalar,
de assistência domiciliária e unidades de cuidados paliativos, espera-se
que a situação em Portugal melhore e que dentro de alguns anos fique
satisfatoriamente resolvida.
Uma condição necessária para a boa prática da medicina paliativa é a
formação sólida dos médicos. Em Portugal não há formação avançada
organizada de médicos em medicina paliativa. Embora haja cursos de
pós-graduação e até mestrados, não se pode dizer que essa formação
seja avançada porque lhe falta uma parte essencial que é a prática. Em
medicina saber é saber fazer, pelo que é essencial que haja ações de
formação com uma componente prática importante. A medicina paliativa
é uma especialidade em alguns países, o que significa que existe um
corpo de conhecimentos, técnicas e atitudes específicas que é necessário
dominar. Assim se propõe a criação de um Ciclo de Estudos Especiais
em Medicina Paliativa de acordo com o respetivo regulamento que
consta da Portaria n.º 227/2007 de 5 de Março. O espírito que preside à
presente proposta está de acordo com a referida portaria onde se pode
ler: “Os ciclos de estudos especiais assumem um papel de enorme relevo

enquanto processo suplementar de formação dos médicos em matérias
e técnicas individualizadas e específicas, conexas ou afins com a sua
área profissional de especialização”.
1 — Nos termos da Portaria n.º 227/2007, de 5 de março, que aprovou
o Regulamento de Ciclo de Estudos Especiais, e da Deliberação do
Conselho Diretivo da ACSS, de 6 de novembro de 2014, que aprova a
criação do Ciclo de Estudos Especiais em Cuidados Paliativos no Adulto
no Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil EPE torna-se público que, por despacho do Exmo. Sr. Presidente do Conselho de
Administração, de 08 de novembro de 2017, se encontra aberto concurso
para duas vagas do ciclo de estudos especiais Cuidados Paliativos no
Adulto, a iniciar no ano 2018, nos termos seguintes:
2 — Duração do ciclo de estudos: 24 (vinte e quatro) meses.
3 — Regime de trabalho: 40 horas semanais
4 — Condições de admissão: Médicos detentores do grau de especialista em especialidades clínicas, exceto especialistas em Pediatria.
5 — Apresentação de candidatura: O prazo de apresentação de candidatura é de 10 dias úteis a contar da data da publicação deste aviso
no Diário da República.
6 — Formalização da candidatura: a candidatura deverá ser formalizada mediante requerimento dirigido ao Presidente do Conselho de Administração do Instituto Português de Oncologia do Porto EPE, podendo
ser entregue diretamente nas suas instalações, Serviço de Expediente,
sitas na Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 4200-072 Porto, no
período compreendido entre as 09:00 horas e as 17:30 horas, ou remetido
pelo correio, para a mesma morada, com aviso de receção.
6.1 — Requerimento:
Do requerimento devem constar os seguintes elementos:
a) Identificação completa do requerente (nome, data de nascimento,
naturalidade, nacionalidade, número e data do bilhete de identidade ou
cartão de cidadão, residência, código postal e telefone);
b) Categoria profissional e estabelecimento de saúde a que o requerente esteja vinculado, quando aplicável;
c) Habilitações profissionais;
d) Identificação do concurso, mediante referência ao número, à série,
à data e página do Diário da República onde se encontra publicado o
respetivo avisa;
e) Identificação dos documentos que instruam o requerimento.
6.2 — Documentos a apresentar:
O requerimento deverá ser acompanhado de:
a) Documento comprovativo das habilitações que possui;
b) Documento comprovativo da natureza e tempo de vínculo a qualquer, serviço dependente do Ministério da Saúde no caso de existir;
c) Três exemplares do curriculum vitae;
d) Declaração de concordância do organismo a que pertence.
7 — Método de seleção: Avaliação curricular:
A seleção dos candidatos é feita, mediante avaliação curricular.
Será dada prioridade aos candidatos:
Com formação anterior em cuidados paliativos;

