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• Coordenador da Consulta Multidisciplinar de Tumores do Estroma 
Gastrointestinal, desde 2007.

• Adjunto do Diretor Clínico do Centro Hospitalar de Lisboa Central, 
EPE, desde 2007

• Responsável da Equipa de Projeto de Desenvolvimento e Implemen-
tação do Processo Clínico Eletrónico no Centro Hospitalar de Lisboa 
Central, EPE, desde 2007

• Responsável pela Consulta Multidisciplinar de Tumores do Estroma 
Gastrointestinal do Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE, desde 
2007;

Atividade universitária
• Assistente convidado da disciplina de Cirurgia da Faculdade de 

Ciências Médicas

Atividade científica
• Estágio no Serviço de Pediatria no Hospital de San Juan de Dios, 

em Barcelona - 1985
• Curso de Etologia, pelo Instituto Superior de Psicologia Aplicada - 1986
• Ciclo de Estudos Políticos Aprofundados, pelo Instituto Progresso 

e Social Democracia - 1992
• Frequência de 2 Cursos de pós-graduação em Coloproctologia no 

Hospital de St. Marks, em Londres
• Curso de Gestão de Unidades de Saúde e de Serviços de Saúde
• Curso de Gestão de Unidades privadas de saúde
• Curso de Auditorias em Serviços de Saúde
• Curso intensivo em Trauma (Advanced Trauma Life Support – 

ATLS)
• Curso de Fundamental Disaster Management
• Vários artigos médicos publicados em revistas médicas nacionais:
• Participação em vários ensaios clínicos medicamentosos como 

investigador;
• Co-autor do livro “ Cirurgia geral “ editado pela editora McGraw-

Hill em 1999
• Editor associado do “Boletim clínico dos Hospitais Civis de Lisboa” 

de 2000 a 2002
• Editor do “Boletim clínico dos Hospitais Civis de Lisboa” desde 

2002
• Editor da Revista Portuguesa de Cirurgia desde 2007 a 2012
• Editor Chefe da Revista Portuguesa de Cirurgia desde 2012;
• Co-autor do “Os cidadãos no centro do sistema, os profissionais 

no centro da reforma” editado pelo Grupo Técnico para a Reforma 
Hospitalar/ Ministério da Saúde em 2012

• Editor e co-autor do livro “Omnia Sanctorum – história das histórias 
do Hospital de Todos os Santos e seus sucessores em 2012”.

• Autor de vários artigos de opinião sobre temas de Política de Saúde 
publicados em jornais e revistas nacionais

• Participação em vários Congressos nacionais e internacionais no 
setor da Saúde

• Apresentação de várias Comunicações, vídeos e posters em vários 
Congressos nacionais e internacionais

• Moderador e dinamizador de várias mesas em Congressos médicos 
nacionais e internacionais;

Organização de reuniões cientificas
• Membro da Comissão Organizadora de vários congressos nacionais 

e internacionais:

Comissões e cargos no Sector da Saúde
• Membro do Conselho da Faculdade de Ciências Médicas – 1985
• Membro do Secretariado Nacional do Sindicato Independente dos 

Médicos – 1987 a 1994
• Assessor do Secretário de Estado da Presidência do Conselho de 

Ministros do XI Governo Constitucional de 1989 a 1991 para o sector 
da Saúde

• Assessor do Secretário de Estado da Presidência do Conselho de 
Ministros do XII Governo Constitucional de 1991 a 1992 para o sector 
da Saúde;

• Assessor do Ministro Adjunto do XII Governo Constitucional de 
1992 a 1995 para o sector da Saúde e da Toxicodependência;

• Membro do Grupo Técnico da Comissão Interministerial para o Pro-
jecto Vida como representante do Ministro Adjunto de 1992 a 1995;

• Membro do Conselho Supremo da Cruz Vermelha Portuguesa de 
1993 a 1995;

• Membro da Comissão de Ensino Pós-graduado do Subgrupo hos-
pitalar Capuchos – Desterro, desde 1997 a 2004

• Secretário-geral da Secção Portuguesa do International College of 
Surgeons de  2000 a 2004

• Vogal do Conselho Distrital de Lisboa da Ordem dos Médicos no 
triénio 2001/2004

• Membro da Comissão de Ensino e de Investigação do Centro Hos-
pitalar de Lisboa, desde 2004

• Membro da Comissão de Património do Centro Hospitalar de Lisboa 
Central. EPE desde 2007;

• Membro do Grupo de Trabalho para a Reforma Hospitalar em 2011
• Coordenador do Grupo de Trabalho para a criação de Centros de 

Referência em 2013;
• Membro do Grupo de Trabalho para a realização do Programa 

Funcional do Hospital Militar do Porto Nº1 em 2013;

Comissões e cargos noutros setores
• Membro da Comissão de estudo e Preservação do Património His-

tórico e Cultural do Centro Hospitalar de Lisboa (Zona Central) de 
2004 a 2007;

• Deputado Municipal da Assembleia Municipal de Lisboa de 2006 
a 2009;

• Presidente da Comissão de Revisão do Plano Diretor Municipal de 
Lisboa da Assembleia Municipal de Lisboa de 2006 a 2009;

Sociedades Científicas
• Membro de várias Sociedades médicas nacionais e estrangeiras:
- Ordem dos Médicos
- Sociedade de Ciências Médicas de Lisboa
- Sociedade Portuguesa de Cirurgia
- Sociedade Portuguesa de Coloproctologia
- Sociedade Portuguesa de Cirurgia Endoscópica
- European Association for Endoscopic Surgery
- International College of Surgeons
- International Association of Surgeons Gastroenterologists
- Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar
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 Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.

Declaração de retificação n.º 84/2014
Faz -se público que, em cumprimento do disposto no n.os 17 e 17.1 

do Regulamento dos Concursos de Habilitação ao Grau de Consultor 
e de Provimento nas Categorias de Assistente e de Chefe de Serviço 
da Carreira Médica Hospitalar, aprovado pela Portaria n.º 177/97, de 
11 de março foi, por deliberação do Conselho Diretivo da Administração 
Central do Sistema de Saúde, I. P., de 16 de janeiro de 2013, homolo-
gada a lista de classificação final retificada publicada com inexatidão, 
no Aviso n.º 13878/2013, Diário da República (2.ª série) n.º 221, de 
14 de novembro, no âmbito do Concurso de habilitação ao grau de 
consultor da carreira médica hospitalar, aberto pelo aviso n.º 848/2005 
(2.ª série), publicado no Diário da República n.º 21, de 31 de janeiro, 
da área profissional abaixo indicada:

Oncologia Médica — Júri n.º 2 (ARS Centro, LVT, Alentejo 
e Algarve)

Onde se lê:
«Dra. Ana Cristina de Albuquerque Pimentel Lopez da Cruz — apro-

vado
Dr. António Luís Moreira — aprovado
Dr. Carlos Silvestre Dias Reis — aprovado
Dr. Emanuel Makrigianys Karantonis da Silva Gonçalves — apro-

vado
Dr. Hélder Fernando do Carmo Mansinho — aprovado
Dra. Irene dos Anjos Furtado da Silva Gonçalves — aprovado
Dr. José Alberto Nunes Teixeira — aprovado
Dr. José Luís Marques Bretes — aprovado
Dra. Lígia Maria Pereira Bruno da Costa — aprovado
Dra. Maria Paula Rodrigues Custódio — aprovado
Dra. Teresa Maria Simões Santos Fiúza — aprovado»

Deve ler -se:
«Dr.ª Ana Cristina de Albuquerque Pimentel Lopez da Cruz — apro-

vado
Dr. António Luís Moreira — aprovado
Dr. Carlos Silvestre Dias Reis — aprovado
Dr. Emanuel Makrigianys Karantonis da Silva Gonçalves — apro-

vado
Dr. Hélder Fernando do Carmo Mansinho — aprovado
Dr. José Alberto Nunes Teixeira — aprovado
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Dr. José Luís Marques Bretes — aprovado
Dr.ª Lígia Maria Pereira Bruno da Costa — aprovado
Dr.ª Maria Margarida Paiva Cardoso Teixeira Pimparel — apro-

vado
Dr.ª Maria Paula Rodrigues Custódio — aprovado
Dr.ª Teresa Maria Simões Santos Fiúza — aprovado»

17 de janeiro de 2014. — A Coordenadora da Unidade de Apoio à 
Gestão, Celeste Terêncio Silva.
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 Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.

Aviso n.º 1618/2014

Procedimento simplificado de seleção a nível regional conducente 
ao recrutamento de quinze assistentes da área 

de medicina geral e familiar da carreira médica e especial médica
Nos termos dos n.os 5 a 7 e 13.º 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 dos Despachos 
n.os 180 -A/2014 e 750 -A/2014, publicados, respetivamente, no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 3, Suplemento, de 6 de janeiro e Diário da 
República, 2.ª série, n.º 11, Suplemento, de 16 de janeiro, faz -se público 
que, por deliberação do Conselho de Diretivo da Administração Regional 
de Saúde do Centro, IP datada de 22 -01 -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 15 postos de trabalho de assistente da 
área de medicina geral e familiar da carreira médica e especial médica, 
consoante se trate de estabelecimentos do setor público administrativo 
ou entidades públicas de natureza empresarial.

1 — Requisitos de admissão
Podem candidatar -se ao procedimento simplificado aberto pelo pre-

sente aviso os médicos detentores do grau de especialista de medicina 
geral e familiar que tenham concluído o respetivo internato médico na 
2.ª época de 2013.

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 avalia-

ção final do internato médico e de uma entrevista de seleção a reali-
zar 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 7.º -B do Decreto -Lei 
n.º 177/2009, de 4 de agosto, aditado pelo Decreto -Lei n.º 266 -D/2012, 
de 31 de dezembro, e no artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 176/2009, de 4 de 
agosto, conjugado com os artigo 7.º -B, daquele diploma legal, aditado 
pelo Decreto -Lei n.º 266 -D/2012, de 31 de dezembro, consoante se trate 
de postos de trabalho integrados em estabelecimentos do setor público 
administrativo ou em entidades públicas de natureza empresarial.

5 — Remuneração
A remuneração base mensal ilíquida a atribuir corresponde à remune-

ração de ingresso na categoria de assistente para os trabalhadores com 
relação jurídica de emprego público, no regime das 40 horas semanais. 
Nos termos do artigo 72.º da Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro, 
durante a vigência do Programa de Assistência Económica e Financeira 
(PAEF), 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 
2013, não podem ser superiores aos dos correspondentes trabalhadores 
com contrato de trabalho em funções públicas inseridos na carreira es-
pecial médica, na sua proporção para o regime de 40 horas semanais.

6 — Local de trabalho
Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga: 1 posto de tra-

balho;
Agrupamento de Centros de Saúde do Dão Lafões: 1 posto de tra-

balho;
Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Interior Norte: 1 posto 

de trabalho;
Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Litoral: 10 postos de 

trabalho;

Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE: 1 posto de tra-
balho;

Unidade Local de Saúde da Guarda, EPE: 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 e 13 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 
Decreto -Lei n.º 177/2009, e 176/ 2009 de 4 de agosto, alterados 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 requeri-

mento 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 en-
contra a exercer funções;

f) Endereço para onde deve ser remetido qualquer expediente relativo 
ao procedimento de recrutamento.

10.3 — A candidatura deverá ser acompanhada dos seguintes ele-
mentos:

a) Documento comprovativo do grau de especialista na área de exer-
cício 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: Rui Artur Coutinho Silva Nogueira, Assistente Graduado 

de Medicina Geral e Familiar do ACES do Baixo Mondego;
1.º Vogal Efetivo: Emília da Fonseca Nina, Assistente de Medicina 

Geral e Familiar do ACES do Baixo Mondego, que substituirá o presi-
dente nas suas faltas ou impedimentos;

2.º Vogal Efetivo: António José Ramos Aguiar de Lemos, Assistente 
Graduado de Medicina Geral e Familiar do ACES do Dão Lafões;

1.º Vogal Suplente: Maria Manuela Ferreira Celavisa Martins, As-
sistente Graduada de Medicina Geral e Familiar do ACES do Baixo 
Mondego;

2.º Vogal Suplente: Fernando Pais Pinto, Assistente Graduado de 
Medicina Geral e Familiar do ACES do Baixo Mondego.

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, IP, sitas na Alameda 




