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12 — Afixação da lista de candidatos admitidos e excluídos
A lista de candidatos admitidos e excluídos será afixada nas instalações
da Administração Regional de Saúde do Centro, I. P., sitas na Alameda
Júlio Henriques, s/n, 3001-553 Coimbra, e disponibilizada no site da
ARSC, I. P., no endereço eletrónico www.arscentro.min-saude.pt.
13 — Lista de classificação final
A lista de classificação final será publicada na 2.ª série do Diário
da República.
14 — Igualdade de oportunidades no acesso ao emprego
Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administração Pública promove ativamente uma política de igualdade
de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na
progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido
de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

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:

19 de agosto de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo da
ARSC, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
208047589

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.

Aviso n.º 9785/2014
Procedimento simplificado de seleção a nível regional conducente
ao recrutamento de dois assistentes da área
hospitalar de otorrinolaringologia 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
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 otorrinolaringologia 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 otorrinolaringologia, 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 os 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 de Leiria, E. P. E.: 1 posto de trabalho;
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, 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

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 a assegurar que possui robustez física e o perfil psíquico
exigido para o exercício das correspondentes funções profissionais de
acordo com o constante no artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 242/2009, de
16 de setembro;
d) Certificado do registo criminal;
e) Documento comprovativo de inscrição na Ordem dos Médicos;
f) Fotocópia do Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão;
g) Curriculum que, embora elaborado em modelo europeu, proceda a
uma descrição sucinta das atividades desenvolvidas, num total máximo
de 10 páginas, assinado e rubricado pelo interessado, bem como pelo
respetivo orientador de formação.
10.4 — A apresentação dos documentos referidos nas alíneas b) a e) 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
Presidente — Dr. João Paulo Morão Enes Gonçalves, Assistente Graduado de Otorrinolaringologia do Centro Hospitalar de Leiria, E. P. E.;
1.º Vogal efetivo — Dr. Luís Filipe Santos Silva, Assistente Graduado de Otorrinolaringologia do Centro Hospitalar e Universitário de
Coimbra, E. P. E., que substituirá o presidente do júri nas suas faltas
e impedimentos;
2.º Vogal efetivo — Dra. Ana Margarida Simões, Assistente de Otorrinolaringologia do Centro Hospitalar de Leiria, E. P. E.;
1.º Vogal suplente — Dr. João José Lopes Serrasqueiro Rossa, Assistente Graduado de Otorrinolaringologia da Unidade Local de Saúde
de Castelo Branco, E. P. E.;
2.º Vogal suplente — Dr. Mário Aníbal Beato Oliveira Barros, Assistente Graduado de Otorrinolaringologia da Unidade Local de Saúde
de Castelo Branco, E. P. E.
12 — Afixação da lista de candidatos admitidos e excluídos
A lista de candidatos admitidos e excluídos será afixada nas instalações
da Administração Regional de Saúde do Centro, I. P., sitas na Alameda
Júlio Henriques, s/n, 3001-553 Coimbra, e disponibilizada no site da
ARSC, I. P., no endereço eletrónico www.arscentro.min-saude.pt.
13 — Lista de classificação final
A lista de classificação final será publicada na 2.ª série do Diário
da República.
14 — Igualdade de oportunidades no acesso ao emprego
Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administração Pública promove ativamente uma política de igualdade
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de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na
progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido
de evitar toda e qualquer forma de discriminação.
22 de agosto de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo
da ARSC, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
208048171
Despacho (extrato) n.º 11070/2014
Por despacho de 8 de julho de 2014 do Presidente do Conselho Clínico,
em substituição do Diretor Executivo do Agrupamento de Centros de
Saúde do Dão Lafões, foi autorizada a acumulação de funções públicas,
como docente na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego,
do Instituto Politécnico de Viseu, à técnica superior em Serviço Social,
Helena Paula Felgueira Rebelo da Costa, a exercer funções na URAP,
no Centro de Saúde de Nelas, do ACES Dão Lafões, ao abrigo dos
artigos 27.º, n.º 2, f) da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, com
as alterações introduzidas pela Lei n.º 66/2012, de 31 de dezembro.
8 de julho de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo da ARS
Centro, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
208049224
Despacho (extrato) n.º 11071/2014
Por despacho de 8 julho de 2014, do Presidente do Conselho Clínico,
em substituição do Diretor Executivo do Agrupamento de Centros de
Saúde do Dão Lafões, foi autorizada a acumulação de funções privadas,
na Clínica Cemédima — Centro Médico de Mangualde, em Mangualde,
ao Assistente Graduado em Medicina Geral e Familiar Guilherme Cabral
Domingues, a exercer funções na USF Terras de Azurara, do ACES
Dão Lafões, ao abrigo dos artigos 28.º e 29.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27 de fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 66/2012,
de 31 de dezembro.
8 de julho de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo da ARS
Centro, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
208049143
Despacho (extrato) n.º 11072/2014
Por despacho de 8 de julho, de 2014, do Presidente do Conselho
Clínico, em substituição do Diretor Executivo do Agrupamento de Centros de Saúde do Dão Lafões, foi autorizada a acumulação de funções
privadas, no Instituto Português de Sangue, ao Assistente em Medicina
Geral e Familiar Domingos Manuel Henriques da Costa, a exercer
funções na USF Estrela Dão, em Mangualde, ACES Dão Lafões, ao
abrigo dos artigos 28.º e 29.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro,
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 66/2012, de 31 de dezembro.
8 de julho de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo da ARS
Centro, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
208048966

Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P.
Aviso (extrato) n.º 9786/2014
1 — Para conhecimento dos interessados, torna-se público que foi
homologada pelo presidente do conselho diretivo da Administração
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., em 13 de agosto de
2014, a lista de classificação final do procedimento concursal simplificado de recrutamento para preenchimento de 100 postos de trabalho na
categoria de assistente, da área profissional de medicina geral e familiar,
da carreira especial médica, do mapa de pessoal da ARS Lisboa e Vale
do Tejo, I. P., conforme o aviso (extrato) n.º 7329/2014, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 118, de 23 de junho de 2014, conforme
a seguinte ordenação:
Lista de classificação final
1 — Cândida Neves Mendes — 19,48.
2 — Sandrine Santos Fazio Pinheiro — 19,45.
3 — Filipa Manuela Moreira da Silva — 19,33.
4 — Daniela Pinto Boleto — 19,30.
5 — Paulo Romana Baptista Coelho — 19,20.
6 — Leonel Gouveia Martins Monteiro — 19,18.
7 — Susana da Cruz Leal — 19,13.
8 — Ana Rita de Araújo Rodrigues — 19,05.
9 — Marta Daniela Martinho Bandeiras — 19.

10 — Flávio Miguel Morgadito Carvalho — 18,90.
11 — Nuno Miguel Couto Florêncio — 18,88.
12 — Sérgio Miguel Henriques Bolas — 18,88.
13 — Sara Filipa Sousa Oliveira — 18,75.
14 — Pedro Daniel Grilo Benzinho — 18,70.
15 — Priscila Gomes Raposo dos Santos Pereira — 18,65.
16 — Joana Neves da Palma Branco Pereira — 18,63.
17 — Sofia Pinto Leite Esquível — 18,53.
18 — Carla Sofia Simões Cardoso Jorge — 18,50.
19 — Teresa Isabel Maia Fernandes — 18,48.
20 — Vânia Margarida Alexandre Coelho — 18,45.
21 — Manuela da Costa Passos — 18,43.
22 — Diana Tomás Fonseca da Silva — 18,28.
23 — Ana Rita Marques Simões Cruz — 18,25.
24 — Miguel Lopes Louro — 18,20.
25 — Ana Cristina dos Santos Ferreira — 18,08.
26 — Ana Catarina Mestrinho Costa dos Santos Pereira — 18,08.
27 — Gonçalo Afonso da Silva Pimentel — 18.
28 — Susana Isabel Pinheiro Marques — 18.
29 — Catarina Pereira Barreto — 17,95.
30 — Joana Gomes Junqueira Morais — 17,90.
31 — Ana Patrícia Silva Quintas — 17,90.
32 — Carla Joana Rosa Caldeirinha — 17,85.
33 — Ana Luísa Ferraz de Menezes Sacramento — 17,83.
34 — Célia Cristina Santos Silva — 17,80.
35 — Mariana Alves de Carvalho — 17,73.
36 — Inês Robalo Gomez Diaz — 17,70.
37 — Ana Carina Rodrigues de Sousa Henriques — 17,68.
38 — Daniel Fernandes Barros Castro — 17,68.
39 — Andreia Cristina da Glória e Silva — 17,63.
40 — Hugo Filipe Morgado Dias — 17,60.
41 — André Constantino Negrão da Silva Guerreiro — 17,58.
42 — Lúcia Sofia Gallego Alvarez de Oliveira Gaiteiro — 17,45.
43 — Mirna Kiran Ariscrisna — 17,43.
44 — Maria João Fernandes da Costa Araújo — 17,30.
45 — Cecília Louise Shinn — 17,08.
46 — Rita Isabel da Cruz Nunes — 17,05.
47 — Emanuel José Correia Simões — 17,05.
48 — Rita Andrés Xavier — 16,83.
49 — Ana Sofia Marques Gaspar — 16,55.
50 — Ana Isabel Cerqueiro Militão Caetano Raposo Marques — 16,08.
51 — Ana Carina de Sousa Rodrigues — 15,95.
52 — Vasco Gabriel Furtado Gonçalves — 14,58.
53 — Maria Rita Madureira Melo Soares — 14,50.
54 — Iwona Tomczak Silva — 13,53.
55 — Filomena António Fernandes de Ceita — 13,43.
56 — Paulo Alexandre Mascarenhas Simões Batista Santos — 13,33.
Lista de excluídos
Ana Isabel Ferreira da Silva — excluída (a).
Andrea Gaspar Afonso — excluída (a).
Gisela Sofia dos Reis Ferreira — excluída (a).
Mara Rosa Rodrigues Galhardo — excluída (a).
Rita de Sousa Abreu Fernandes — excluída (a).
Tiago Jacinto Albuquerque Magalhães — excluído (a).
(a) Excluído por falta de comparência à entrevista.
2 — Ficam por este meio notificados todos os candidatos que, da
referida homologação da lista de classificação final, e, caso assim o
entendam, podem interpor recurso administrativo junto do membro
do Governo responsável pela área da saúde, no prazo de 10 dias úteis
a contar do dia seguinte à publicação do presente aviso no Diário da
República.
3 — A presente lista será afixada nas instalações desta Administração
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, na sede, sita na Avenida dos
Estados Unidos da América, 75, 1749-096 Lisboa, bem como na página
eletrónica www.arslvt.min-saude.pt (Procedimentos Concursais 2013).
25 de agosto de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde Lisboa e Vale Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel
Ventura Alexandre.
208050333

Centro Hospitalar do Oeste
Aviso (extrato) n.º 9787/2014
Para efeitos do n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de
fevereiro, conjugado com os artigos 73.º a 78.º da Lei n.º 59/2008, de

