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Tem participado na elaboração de normas nacionais de segurança e
planos de emergência radiológica, bem como na gestão de situações de
emergência e na elaboração de exercícios nacionais.
Integrou o grupo de trabalho nacional para a implementação da Diretiva 2009/71/Euratom, e da Diretiva 2011/70/Euratom, e assegura a
representação da APA no grupo de trabalho de apoio à Representação
Permanente Portuguesa no Grupo de Questões Atómicas do Conselho
Europeu.
Colabora nas matérias de Planeamento Civil de Emergência.
Participa como formador em diversos cursos e ações de formação em
emergências radiológicas e nucleares e em proteção radiológica.
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MINISTÉRIO DA SAÚDE
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto
do Ministro da Saúde
Declaração de retificação n.º 848/2014
Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 9.º do Regulamento de
Publicação de Atos no Diário da República, aprovado pelo despacho
normativo n.º 35-A/2008, de 28 de julho, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 145, de 29 de julho de 2008, revisto e republicado
pelo despacho normativo n.º 13/2009, de 19 de março, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 64, de 1 de abril de 2009, declara-se
que o Despacho n.º 10429/2014, publicado no Diário da República, 2º
série n.º 154, de 12 de agosto de 2014, saiu com a seguinte inexatidão
que assim se retifica:
1 – No n.º 1, onde se lê «Os estabelecimentos hospitalares, independentemente da sua designação, e as unidades locais de saúde, integrados no Serviço Nacional de Saúde, e classificados nos Grupos I, II,
III ou IV-a com valências médicas e cirúrgicas de oncologia médica,
devem assegurar a existência de uma equipa intra-hospitalar de suporte
em cuidados paliativos (EIHSCP).» deve ler-se «Os estabelecimentos
hospitalares, independentemente da sua designação, e as unidades locais de saúde, integrados no Serviço Nacional de Saúde, e classificados nos Grupos I, II, III e IV-a, devem assegurar a existência de uma
equipa intra-hospitalar de suporte em cuidados paliativos (EIHSCP).».
12 de agosto de 2014. — O Secretário de Estado Adjunto do Ministro
da Saúde, Fernando Serra Leal da Costa.
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Gabinete do Secretário de Estado da Saúde
Despacho n.º 10826/2014
1. Considerando a proposta do Conselho de Administração do Hospital
Garcia de Orta, E.P.E. e o parecer favorável do Conselho Diretivo da
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P., autorizo o exercício de funções médicas pela aposentada Maria Manuela
Ratinho de Jesus Gravelho, nos termos e para os efeitos do estatuído no
Decreto-Lei n.º 89/2010, de 21 de julho, em particular, nos artigos 4.º, 5º
e nos números 4 e seguintes do artigo 6.º.
2. O presente despacho produz efeitos a 01 de setembro de 2014.
14 de agosto de 2014. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Ferreira Teixeira.
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Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.
Aviso n.º 9573/2014
Procedimento simplificado de seleção a nível regional conducente
ao recrutamento de dois assistentes
da área hospitalar de radioterapia da carreira especial médica
Nos termos dos n.os 5 a 7 do artigo 12.º-A do Decreto-Lei n.º 204/2003,
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, e ao abrigo do Despacho n.º 8175-A/2014,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 118, de 23 de junho,
faz-se público que, por deliberação do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Centro, I. P., datada de 17 de julho de
2014, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data
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da publicação do presente aviso no Diário da República, procedimento
de recrutamento simplificado destinado ao preenchimento de 2 postos
de trabalho de assistente da área hospitalar de radioterapia da carreira
especial médica.
1 — Requisitos de admissão
Podem candidatar-se ao procedimento simplificado aberto pelo presente aviso os médicos detentores do grau de especialista de radioterapia, que tenham concluído o respetivo internato médico na 1.ª época
de 2014.
2 — Prazo de apresentação de candidaturas
Dez dias úteis, contados a partir da data da 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 14 de agosto, aditado pelo Decreto-Lei n.º 45/2009,
de 13 de fevereiro.
4 — Caracterização dos postos de trabalho
Aos postos 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, conjugado com o artigo 7.º-A, daquele
diploma legal, aditado pelo artigo 2.º do 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 para os trabalhadores com
relação jurídica de emprego público, no regime de 40 horas semanais.
Nos termos do artigo 70.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro,
durante o ano de 2014, os níveis retributivos, incluindo suplementos
remuneratórios, dos trabalhadores da carreira médica com contrato
de trabalho no âmbito dos estabelecimentos ou serviços do Serviço
Nacional de Saúde com a natureza de entidade pública empresarial,
celebrados após 1 de janeiro de 2014, não podem ser superiores aos
dos correspondentes trabalhadores com contrato de trabalho em funções
públicas inseridos na carreira especial médica, na sua proporção para o
regime de 40 horas semanais.
6 — Local de trabalho
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E.: 1 posto de
trabalho;
Instituto Português de Oncologia de Coimbra-Francisco Gentil, E. P. E.:
1 posto de trabalho.
7 — Prazo de validade
O procedimento de recrutamento simplificado aberto pelo presente
aviso é válido para a ocupação dos postos de trabalho acima enunciados,
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 e pelos
Decretos-Leis n.os 176/2009, de 4 de agosto, alterado pelo 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 Diretivo da Administração Regional de Saúde do Centro, I. P., podendo ser entregues diretamente nas suas instalações, sitas na Alameda Júlio Henriques, s/n,
3001-553 Coimbra, nos períodos compreendidos entre as 09 horas e as
12h30 e entre as 14 horas e as 17 horas, ou remetido pelo correio, para
a mesma morada, por carta registada com aviso de receção.
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, mediante indicação da especialidade
hospitalar, 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.

