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S531 - SALMETEROL [50 μG/DOSE;PÓ
INAL; FRS]

T1116 - TERBUTALINA [500 μG/DOSE;
RECIPIENTE]

T1242 - TEOFILINA [400 MG; CÁP/COMP
LP]

T21 - TEOFILINA  [250MG; CÁP/COMP
LP]

GlaxoSmithKline - Produtos Farmacêuticos Lda
/ Prop.Nº: 5543
BIAL - Portela & C.ª, SA / Prop.Nº: 5544

Astra - Zeneca - Produtos Farmacêuticos, Lda /
Prop.Nº: 5565

MEDA Pharma - Produtos Farmacêuticos SA /
Prop.Nº: 5551

Takeda - Farmacêuticos Portugal, Lda /
Prop.Nº: 5527

2013012/68/0042

2013012/114/0098

2013012/11/0115

2013012/9/0051

2013012/27/0099

 207794472 

 Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Aviso n.º 5822/2014

Recrutamento mediante mobilidade interna de cinco postos
de trabalho para assistente técnico

A Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., conforme delibe-
ração do Conselho Diretivo de 7 de abril de 2014, pretende proceder ao 
preenchimento de cinco (5) postos de trabalho da carreira de assistente 
técnico, por recurso à mobilidade interna, para exercício de funções 
no Departamento de Gestão e Administração Geral/Unidade de Ges-
tão Financeira, nos termos do disposto nos artigos 59.º a 63.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na sua redação atual.

1 — Caraterização da Oferta:
Tipo de oferta — Mobilidade interna.
Carreira e categoria — Assistente técnico.
Número de postos de trabalho — cinco (5).
Remuneração — a detida pelo trabalhador na categoria de origem, 

nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 39.º da Lei n.º 83 -C/2013, de 
31/12 (LOE 2014).

2 — Caracterização dos postos de trabalho:
Verificação do cumprimento das normas legais em vigor relativas à 

realização da despesa;
Classificação das receitas e despesas de acordo com a nomenclatura 

do POCMS;
Contabilização das receitas e despesas na aplicação informática de 

Contabilidade;
Elaboração de reconciliações bancárias;
Pagamento a fornecedores através da emissão de cheques e de trans-

ferências bancárias pelo Sistema de Homebanking.

3 — Perfil de competências:
Experiência profissional comprovada na área da Gestão Financeira;
Bons conhecimentos de informática na ótica do utilizador;
Capacidade de trabalho em situações de \  e aptidão para trabalhar 

em equipa.

4 — Requisitos de admissão: assistente técnico, detentor atualmente, 
de uma relação jurídica de emprego público, em regime de nomeação 
ou de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indetermi-
nado.

5 — Local de trabalho:
Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Rua Nova de 

S. Crispim, 380/384 — 4049 -002 Porto.

6 — Prazo de apresentação das candidaturas:
10 dias úteis a contar do dia seguinte à publicação do presente aviso 

na Bolsa de Emprego Público (BEP).

7 — Formalização da candidatura:
A candidatura deve ser formalizada através de requerimento dirigido 

ao Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde 
do Norte, I. P., com a menção expressa do vínculo, da carreira/categoria 
que detém, da posição e nível remuneratório e a correspondente remu-
neração mensal, contacto telefónico e e -mail.

Deve ser acompanhada do currículo profissional atualizado e fotocópia 
de documento comprovativo das habilitações literárias.

8 — Apresentação da candidatura:
A candidatura deve ser obrigatoriamente identificada com a menção 

“Recrutamento por Mobilidade Interna” com indicação expressa do n.º do 
aviso publicado em DR ou na BEP e deverá ser enviada por correio para o 
endereço postal referido em 5.

9 — Seleção dos candidatos;
A seleção dos candidatos será efetuada com base na avaliação cur-

ricular, complementada com entrevista (apenas serão convocados para 
a realização da entrevista, os candidatos selecionados na avaliação 
curricular e que preencham os requisitos de admissão).

10 — A presente oferta de emprego será publicada na BEP, até ao 
2.º dia útil seguinte à presente publicação e estará disponível na página 
eletrónica da ARSN, I. P.

24 de abril de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS do 
Norte, I. P., Ponciano Manuel Castanheira de Oliveira.

207788316 

 Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.

Aviso n.º 5823/2014
Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea d) do n.º 1 do 

artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, faz  -se público 
que o Enfermeiro Ingo Butt, do mapa de pessoal da Administração 
Regional do Centro, IP/ACES Baixo Vouga, denunciou o seu contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, a partir de 
30 de abril de 2014.

21 de abril de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo da 
ARSC, I. P., José Manuel Azenha Tereso.

207794512 

 Administração Regional de Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo, I. P.

Despacho (extrato) n.º 6046/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Re-

gional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., de 28 de março de 
2014, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna, nos termos 
do artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, a Susana Paula 
Lopes Dias, técnica superior de Saúde, do mapa de pessoal do CRI 
Ribatejo, para o ACES Médio Tejo.

8 de abril de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT, I. P., 
Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

207791848 

 Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P.

Aviso n.º 5824/2014
Findo o prazo de recrutamento de pessoal médico, com a especialidade 

de oftalmologia, que concluiu o respetivo internato médico na 2.ª época 
de 2013, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 25, de 5 de fevereiro de 2014, aviso n.º 1650/2014, torna -se 
pública a lista de classificação final, homologada em 28 de abril de 2014, 
pelo presidente do conselho diretivo da ARS Alentejo:

Lista de classificação final
Pedro Nuno de Oliveira Moreira (a).

(a) Candidato excluído por falta de comparência à entrevista.

Após a publicação do presente aviso no Diário da República, a men-
cionada lista é afixada na sede da Administração Regional de Saúde do 
Alentejo, I. P., sita no Largo do Paraíso, 1, em Évora, e publicitada na 
página eletrónica deste Instituto, em www.arsalentejo.min -saude.pt.

Da homologação da lista de classificação final pode ser interposto 
recurso nos termos do Código do Procedimento Administrativo, devendo 
o mesmo ser apresentado ao presidente do conselho diretivo da ARS 
do Alentejo, I. P.

2 de maio de 2014. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula Alexandra 
Ângelo Ribeiro Marques.

207795047 
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Findo o prazo de recrutamento de pessoal médico, com a especialidade 
de cirurgia geral, que concluiu o respetivo internato médico na 2.ª época 




