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2.2 — Requisitos de admissão: Ser titular de relação jurídica de em-
prego público previamente constituída, em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, e estar integrado(a) na 
carreira/categoria de assistente técnico;

2.3 — Perfil pretendido: as funções a exercer enquadram -se nas 
competências da Divisão de Recursos Humanos, sendo requerida ex-
periência nas seguintes áreas de intervenção:

Processamento de abonos e descontos através do Sistema de Recursos 
Humanos (Primavera) e respetivas atualizações na plataforma;

Validação mensal dos ficheiros respeitantes aos descontos dos tra-
balhadores e contribuição da entidade empregadora pública para a Se-
gurança Social, Caixa Geral de Aposentações e ADSE com reporte 
através das respetivas aplicações, Segurança Social Direta, CGA Direta 
e ADSE Direta;

Elaboração da declaração mensal de rendimentos para posterior envio 
à Autoridade Tributária e Aduaneira;

Emissão de guias de reposição;
Registo e processamento de penhoras judiciais e fiscais;
Será também valorada a experiência e os conhecimentos de infor-

mática, na ótica do utilizador, em particular, folha de cálculo Excel e 
processador de texto;

3 — Métodos de Seleção: a seleção será efetuada com base na análise 
curricular, complementada por entrevista profissional;

4 — Local de trabalho: Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I. P., 
Rua C- Aeroporto de Lisboa, 1749-077 Lisboa;

5 — Prazo de apresentação das candidaturas:
10 dias úteis, a contar da data de publicação do presente aviso.

6 — Formalização das candidaturas:
Requerimento dirigido ao Presidente do Conselho Diretivo do Ins-

tituto Português do Mar e da Atmosfera, I. P., com a menção expressa 
da modalidade de relação jurídica que detém, da categoria, da posição 
remuneratória, do nível remuneratório e do respetivo montante, do 
endereço eletrónico e ainda do contacto telefónico.

Do requerimento constará a indicação expressa:
a) modalidade de relação jurídica de emprego público que detém;
b) carreira/categoria;
c) o serviço onde exerce funções;
d) posição e nível remuneratórios e a correspondente remuneração 

mensal;
e) contacto telefónico, acompanhado de curriculum profissional deta-

lhado e atualizado, em especial na área de atividade pretendida, datado 
e assinado.

A presente oferta de emprego será igualmente publicitada em www.
bep.gov.pt, no 1.º dia útil seguinte à presente publicação e estará ainda 
disponível na página eletrónica do IPMA, I. P., em http://www.ipma.
pt/pt/oipma/oquefazemos/concursos/index.jsp, até ao 3.º dia útil seguinte 
à presente publicação.

9 de setembro de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, Jorge 
Miguel Alberto de Miranda.

208087043 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Aviso n.º 10452/2014

Procedimento simplificado de seleção, a nível regional,
conducente ao recrutamento de pessoal médico para

a categoria de assistente, da área hospitalar da carreira médica

Publicação da lista de classificação final
dos candidatos — Ortopedia

Por deliberação do Conselho Diretivo desta Instituição, de 4 de 
setembro de 2014, torna -se pública a lista homologada de classifica-
ção final relativa ao procedimento simplificado de recrutamento de 
pessoal médico, concluído o respetivo internato médico na 1.ª época 
de 2013, com vista à celebração de contrato individual de trabalho, 
por tempo indeterminado, ao abrigo do Código do Trabalho, para 
ocupação de postos de trabalho na categoria de Assistente, da área 
hospitalar de Ortopedia, da carreira Médica, a que se reporta o aviso 

n.º 12936/2013 — Referência V, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 205, de 23 de outubro:

Lista de classificação final 

Ordenação Nome do candidato Valoração final
(valores)

1.º André Sarmento Videira Gonçalves Ferreira 19,220
2.º Sofia Isabel Viçoso de Sousa Fernandes  . . . 19,185
3.º Nuno Alexandre Neves Pereira  . . . . . . . . . 19,175
4.º Ricardo Jorge Ramos Branco. . . . . . . . . . . 19,125
5.º António José Marques Félix  . . . . . . . . . . . 19,115
6.º João de Freitas Correia. . . . . . . . . . . . . . . . 18,995
7.º Manuel Eduardo da Cruz Ribeiro da Silva  18,920
8.º Vítor Duarte Gonçalves Vidinha  . . . . . . . . 18,875

António Daniel Azevedo Freitas  . . . . . . . . a)
Francisco Santos Mercier e Oliveira  . . . . . a)
Miguel António Mendes Varzielas. . . . . . . a)

a) Excluído, por não ter comparecido à Entrevista Profissional de Seleção.

 10 de setembro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Pon-
ciano Manuel Castanheira de Oliveira.

208089409 

 Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.

Deliberação n.º 1772/2014
Por deliberação do Conselho Diretivo da ARSC, I. P. de 17 de de-

zembro de 2009:
Autorizada a consolidação da mobilidade interna na categoria de 

Dominda Elisabete Gomes Carreira, Enfermeira Especialista do mapa de 
pessoal do Centro de Saúde de Miranda do Corvo, para o mapa de pessoal 
do ACES Baixo Mondego I, com efeitos a 1 de janeiro de 2010.

11 de setembro de 2014. — O Presidente do Conselho de Diretivo da 
ARSC, I. P., Dr. José Manuel Azenha Tereso.

208091206 

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

Aviso (extrato) n.º 10453/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 09/06/2014 e nos 

termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei 
n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se público que — Isadora Vasques 
Rosa Pereira Rusga Teixeira Lopes, concluiu com sucesso o período 
experimental, na sequência da celebração do contrato de trabalho em fun-
ções públicas por tempo indeterminado com a Administração Regional 
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., para desempenho de funções na 
categoria de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, no ACES 
Loures -Odivelas, sendo o tempo de duração do período experimental 
contado para efeitos da atual carreira e categoria.

5 de agosto de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de 
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

208089888 

 Direção-Geral da Saúde

Aviso n.º 10454/2014
Torna -se público que Maria de Fátima Paiva Raimundo Neves, Téc-

nica Superior do Mapa de Pessoal da Direção -Geral da Saúde, que ao 
abrigo do disposto na Portaria n.º 8 -A/2014, de 15 de janeiro, aderiu 
ao Programa de Rescisões por Mútuo Acordo e celebrou o acordo de 
cessação do contrato de trabalho em funções públicas por tempo inde-
terminado com efeitos a partir de 31 de julho de 2014.

8 de setembro de 2014. — O Diretor -Geral da Saúde, Francisco 
George.

208089969 


