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PARTE G

 CENTRO HOSPITALAR DO ALGARVE, E. P. E.

Deliberação n.º 2100/2015
Por deliberação do Conselho de Administração deste Centro Hospi-

talar de 27.10.2015.
Maria Fernando Henriques Pereira de Melo, a exercer funções 

de Enfermeira Supervisora, da carreira de Enfermagem, do Mapa 
de Pessoal do CHAlgarve, EPE, em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas — autorizada a acumular funções públicas, 
em regime de trabalho subordinado, nos termos do artigo 21.º da 
Lei n.º 35/2014, de 20/6, na Escola Superior de Saúde do Instituo 
Politécnico de Beja, como Assistente Convidada, no 1.º semestre, 
com efeitos a 16 de novembro de 2015 a 12 de fevereiro de 2016, 
em regime de acumulação a 30 %, correspondendo a 54 horas le-
tivas totais.

30.10.2015. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Huma-
nos, Rita Carvalho.

209083416 

 Deliberação n.º 2101/2015
Por deliberação do Conselho de Administração deste Centro Hospi-

talar de 27.10.2015:

Vivência Maria Ambrósio Videira, Técnica Principal de Patologia 
Clínica, Carreira de Técnica Terapêutica e Diagnostico do Mapa de 
Pessoal do CHAlgarve, EPE, em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas — autorizada a acumular funções públicas, nos termos 
do artigo 21.º da Lei 35/2014, de 20/06, na Escola Superior de Saúde de 
Faro, pelo período um ano, com efeitos a 01 de setembro de 2015, como 
Assistente Convidada, em regime de acumulação a 30 %, correspondente 
a 4 horas letivas semanais.

30.10.2015. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Huma-
nos, Rita Carvalho.

209083627 

 Deliberação n.º 2102/2015
Por deliberação do Conselho de Administração deste Centro Hospi-

talar de 27.10.2015:
Sandra Maria Veríssimo Leonardo Silvestre Gestosa, Assistente de 

Anestesiologia do Mapa de Pessoal do CHAlgarve, EPE, em regime 
de contrato de trabalho em funções públicas — autorizada a acumular 
funções públicas, nos termos dos artigos 10.º e 11.º do Decreto -Lei 
n.º 312/84, de 26/09, no Departamento de Ciências Biomédicas e 
Medicina da Universidade do Algarve, pelo período de cinco meses, 
com efeitos a 01 de fevereiro de 2016, como Assistente Convidada, 
em regime de acumulação a 35 %, correspondente a 14 horas letivas 
semanais.

30.10.2015. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Huma-
nos, Rita Carvalho.

209086235 

 Deliberação n.º 2103/2015
Por deliberação do Conselho de Administração deste Centro Hospi-

talar de 27.10.2015:

Maria Helena Batista Boeiro, a exercer funções de Técnica Coorde-
nadora de Radiologia, na Carreira de Técnica Terapêutica e Diagnóstico 
do Mapa de Pessoal do CHAlgarve, EPE, em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas — autorizada a acumular funções pri-
vadas, em regime de trabalho autónomo, nos termos do artigo 22.º da 
Lei 35/2014, de 20/06, na RADIS - Radiologia e Técnicas de Imagem, 
L.da - Consultório Radis, L.da, pelo período de um ano, contado a partir 
da data da referida deliberação.

30.10.2015. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Huma-
nos, Rita Carvalho.

209083684 

 Deliberação n.º 2104/2015
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar 

do Algarve, EPE, de 27.08.2015:
Maria de Fátima Sortibão Viegas, Enfermeira do Mapa de Pessoal do 

Centro Hospitalar do Algarve, EPE, em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado — autorizada a praticar 
o regime horário de tempo parcial de 24 horas semanais, ao abrigo da 
alínea b), n.º 1 do artigo 54.º do Decreto -Lei n.º 437/91 de 8/11, mantido 
em vigor pelo artigo 28.º do Decreto -Lei n.º 248/2009 de 22/9, pelo 
período de um ano, com início a 02.10.2015.

02.11.2015. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Huma-
nos, Rita Carvalho.

209086308 

 CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA, E. P. E.

Deliberação (extrato) n.º 2105/2015
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar 

de Leiria, E. P. E., de 14 de outubro de 2015, foi a Isabel Conceição Mar-
ques de Sousa, enfermeira, do mapa de pessoal deste centro hospitalar, 
autorizada a acumulação de funções privadas na “Gastro -Diagnóstico 
do Liz, L.da”.

04 de novembro de 2015. — O Vogal Executivo, Licínio Oliveira 
de Carvalho.

209086738 

 Deliberação (extrato) n.º 2106/2015
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar 

de Leiria, E. P. E., de 14 de outubro de 2015, foi a Diana Filipa Fernandes 
Moura Teixeira, Interna do Internato Médico — Formação Especifica 
na área de Medicina Interna colocada neste centro hospitalar, autorizada 
a acumulação de funções privadas no Centro Hospitalar Nossa Sr.ª da 
Conceição — Batalha.

4 de novembro de 2015. — O Vogal Executivo, Licínio Oliveira de 
Carvalho.

209086892 

 CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 13356/2015
Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, faz -se público que a Técnica de Diagnós-
tico e Terapêutica, Ana Maria Caetano Ventura, do mapa de pessoal do 
Centro Hospitalar Lisboa Norte, E. P. E., denunciou o seu contrato de 
trabalho em Funções Públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 
partir de 1 de novembro de 2015.

3 de novembro de 2015. — O Diretor do Serviço de Recursos Hu-
manos, Rogério Alexandre Branco Fernandes Costa.

209082428 

 Aviso (extrato) n.º 13357/2015

Procedimento concursal comum para ocupação de um posto de 
trabalho na modalidade de contrato de trabalho em funções pú-
blicas por tempo indeterminado ou na modalidade de contrato 
de trabalho por tempo indeterminado, na categoria de assistente 
graduado sénior de Radioterapia, da carreira especial médica.
1 — Nos termos do artigo 15.º do Decreto -Lei n.º 176/2009, de 4 de 

agosto, e do artigo 16.º do Decreto -Lei n.º 177/2009, de 4 de agosto, 
na redação que lhe foi dada pelo Decreto -Lei n.º 266 -D/2012, de 31 de 
dezembro, conjugado com o Regulamento dos concursos de provimento 
na categoria de assistente graduado sénior da carreira especial médica, 
aprovado pela Portaria n.º 207/2011, de 24 de maio, com as altera-
ções introduzidas pelas Portarias n.os 355/2013, de 10 de dezembro, e 
229 -A/2015, de 3 de agosto, (Regulamento), e com o Acordo Coletivo 
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de Trabalho que regula a tramitação do procedimento concursal de 
recrutamento para os postos de trabalho da carreira médica, publicado 
no Boletim do Trabalho e do Emprego, n.º 48, de 29 de dezembro de 
2011 (ACT), ao abrigo do Despacho n.º 10062 -A/2015, publicado no 
Diário da República, n.º 173, de 4 de setembro, torna -se público que, 
por Deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar 
Lisboa Norte, E. P. E., de 17 de setembro de 2015, Registada na Ata 
n.º 39/2015, se encontra aberto procedimento concursal comum para 
ocupação de um posto de trabalho, na modalidade de contrato de traba-
lho em funções públicas por tempo indeterminado ou na modalidade de 
contrato de trabalho por tempo indeterminado, na categoria de assistente 
graduado sénior de Radioterapia da carreira especial médica, previsto 
no mapa de pessoal deste Centro Hospitalar.

2 — Legislação aplicável — O presente concurso rege -se pelo regime 
previsto na Portaria n.º 207/2011, de 24 de maio, alterado pelas Portarias 
n.os 355/2013, de 10 de dezembro, e 229 -A/2015, de 3 de agosto, e pelo 
Acordo Coletivo de Trabalho que regula a tramitação do procedimento 
concursal de recrutamento para os postos de trabalho da carreira mé-
dica, publicado no Boletim do Trabalho e do Emprego, n.º 48, de 29 
de dezembro de 2011.

3 — Requisitos de admissão — Podem candidatar -se ao procedimento 
concursal comum os médicos que reúnam até ao termo do prazo fixado 
no n.º 7 do aviso de abertura, os requisitos de admissão, referidos no 
n.º 3 do artigo 15.º do Decreto -Lei n.º 177/2009, de 4 de agosto, nos 
termos da alínea i) do n.º 1 do artigo 13.º do Regulamento, e cláusula 
13.ª do ACT, nomeadamente:

a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-
ção, convenção internacional ou lei especial;

b) 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das 

funções;

4 — Requisitos específicos:
a) Possuir o grau de consultor em Radioterapia;
b) Possuir no mínimo três anos de exercício efetivo com a categoria 

de assistente graduado de Radioterapia;
c) Possuir relação jurídica de emprego, titulada por contrato de tra-

balho em funções públicas por tempo indeterminado ou por contrato de 
trabalho por tempo indeterminado.

5 — Não podem ser admitidos médicos não vinculados, previamente, 
ao Serviço Nacional de Saúde, por tempo indeterminado ou médicos que 
cumulativamente, se encontrem integrados na carreira, sejam titulares 
da categoria e, não se encontrando em mobilidade, ocupem postos de 
trabalho previstos no mapa de pessoal ou serviço idênticos ao posto de 
trabalho para cuja ocupação se publicita o procedimento.

6 — O período normal de trabalho semanal é o atualmente aplicável 
aos candidatos, em regime de tempo integral, sem prejuízo da transição 
para o regime de 40 horas, nos termos legais.

7 — Prazo de apresentação de candidaturas: quinze dias úteis, con-
tados a partir da data da publicação do presente aviso no Diário da 
República.

8 — Prazo de validade — o procedimento concursal é válido para a 
vaga anunciada e extingue -se com o seu preenchimento.

9 — Publicitação do procedimento:
a) O presente aviso será registado na bolsa de emprego público, 

através do preenchimento de formulário próprio e disponível para con-
sulta no 1.º dia útil seguinte à publicação do presente aviso no Diário 
da República;

b) Na página eletrónica do Centro Hospitalar Lisboa Norte, E. P. E., 
por extrato disponível para consulta a partir da data da publicação no 
Diário da República;

c) Em jornal de expansão nacional, por extrato, no prazo máximo de 
três dias úteis contados da data de publicação no Diário da República.

10 — Local de trabalho: Centro Hospitalar Lisboa Norte, E. P. E., 
com sede na Av. Prof. Egas Moniz, em Lisboa, podendo também vir 
a estender o exercício das respetivas atividades aos demais estabeleci-
mentos que integram ou venham a integrar o Centro Hospitalar, assim 
como a outras instituições com as quais tenha ou possa vir a ter, acordos 
ou protocolos de colaboração.

11 — Caraterização do posto de trabalho: Ao posto de trabalho cuja 
ocupação aqui se pretende, corresponde o conteúdo funcional estabele-
cido nos Decretos -Leis n.os 176 e 177/2009, de 4 de agosto, com a redação 
introduzida pelo Decreto -Lei n.º 266 -D/2012, de 31 de dezembro.

12 — Remuneração: A remuneração base mensal ilíquida a atribuir 
corresponde ao valor em vigor para a carreira especial médica, em 
conformidade com o regime de trabalho aplicável.

13 — Métodos de seleção:
a) Avaliação e discussão curricular a efetuar nos termos do artigo 20.º 

do Regulamento e Cláusula 22.º do ACT.
b) Prova prática no âmbito da especialidade de Radioterapia, com a 

apresentação e discussão de um plano de gestão clínica do serviço ou 
unidade da presente área de especialização, tendo em vista a maximiza-
ção da eficiência, a melhoria contínua da qualidade, metas e objetivos 
a alcançar e a forma de seguimento e avaliação de resultados, a efetuar, 
nos termos do artigo 21.º do Regulamento e Cláusula 23.º do ACT.

14 — A classificação e ordenação final dos candidatos é obtida pela 
média aritmética das classificações atribuídas por cada membro do 
júri e efetuada por ordem decrescente, na escala de 0 a 20 valores, em 
resultado da média aritmética ponderada de 70 % e 30 % das classifi-
cações quantitativas obtidas na avaliação curricular e na prova prática, 
respetivamente.

15 — Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação e discus-
são curricular, da prova prática dos candidatos, bem como o sistema de 
classificação final, constam de ata de reunião do júri do procedimento 
concursal, que será facultada aos candidatos desde que solicitada.

16 — Os candidatos excluídos serão notificados por uma das formas 
previstas no n.º 2 do artigo 16.º do Regulamento.

17 — A lista de admissão será, ainda, afixada no Serviço de Recursos 
Humanos do Centro Hospitalar Lisboa Norte, E. P. E..

18 — A lista de classificação final será publicada no Diário da Repú-
blica, disponibilizada na página eletrónica, afixada no Serviço de Recur-
sos Humanos do Centro Hospitalar Lisboa Norte, E. P. E. e notificada 
aos candidatos por ofício registado, acompanhado de cópia da lista.

19 — Critérios de ordenação final: Em situações de igualdade de 
valoração dos candidatos, serão utilizados os critérios constantes no 
artigo 23.º do Regulamento, e na Cláusula 25.ª do ACT.

20 — Formalização das candidaturas: As candidaturas deverão ser 
formalizadas mediante requerimento dirigido ao Presidente do Conselho 
de Administração do Centro Hospitalar

Lisboa Norte, E. P. E., podendo ser entregue diretamente nas suas 
instalações, no Gabinete do Colaborador, sitas na Av. Prof. Egas Moniz, 
1649 -035 Lisboa, no período compreendido entre as 09.00 e as 17.00 ho-
ras, ou remetido pelo correio, para a mesma morada, com aviso de receção.

21 — 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 e telefone);

b) Pedido para ser admitido ao procedimento concursal;
c) Identificação do procedimento concursal, mediante referência ao 

número, data e página do Diário da República onde se encontra publi-
cado 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 concursal.

22 — As candidaturas deverão ser acompanhadas dos seguintes ele-
mentos:

a) Documento comprovativo do grau de consultor em Radioterapia;
b) Documento comprovativo da categoria, tempo de serviço e tipo 

de vínculo passado pelo estabelecimento ou serviço em que se encontra 
a exercer funções;

c) Documento comprovativo do cumprimento dos deveres militar ou 
de serviço cívico, quando obrigatório;

d) Certificado de registo criminal;
e) Documento comprovativo de inscrição na Ordem dos Médicos;
f) Cinco exemplares do curriculum vitae;
g) Cinco exemplares do plano de gestão para discutir na prova prática.

23 — A apresentação dos documentos referidos nas alíneas c) 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.

24 — Composição e identificação do júri: O júri do presente proce-
dimento de recrutamento tem a composição seguinte:

Presidente:
Dra. Marília Maria Liberato Jorge Lemos — Assistente Graduada 

Sénior e Diretora do Serviço de Radioterapia do Centro Hospitalar 
Lisboa Norte, E. P. E..
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Vogais efetivos:
Prof.ª Doutora Margarida Maria Martins de Abreu Roldão — As-

sistente Graduada Sénior de Radioterapia do Instituto Português de 
Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E. P. E..

Dr. Ângelo Paiva Oliveira — Assistente Graduado Sénior de Radiotera-
pia do Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E. P. E..

Vogais suplentes:
Dra. Filomena Imaculada Adriana Nogueira Trindade dos San-

tos — Assistente Graduada Sénior de Radioterapia do Instituto Português 
de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E. P. E..

Dra. Maria Gabriela Oliveira dos Santos Almeida Pinto — Assis-
tente Graduada Sénior de Radioterapia do Centro Hospitalar de São 
João, E. P. E..

25 — O primeiro vogal efetivo substitui o presidente nas suas faltas 
e impedimentos.

4 de novembro de 2015. — O Diretor do Serviço de Recursos Hu-
manos, Rogério Alexandre Branco Fernandes Costa.

209085677 

 CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VISEU, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 13358/2015
Torna -se público que se encontra publicado na página oficial do Centro 

Hospitalar Tondela -Viseu, E. P. E., em http://www.hstviseu.min -saude.pt/
Regulameto_CHTV.pdf o seu Regulamento Interno, aprovado em reunião 
do Conselho de Administração de 25 -9 -2015 e homologado em 08 -10 -2015 
pelo Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.

3 de novembro de 2015. — O Diretor dos Recursos Humanos, Fer-
nando José Andrade Ferreira de Almeida.

209084015 

 HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM, E. P. E.

Aviso n.º 13359/2015

Lista de Classificação Final Homologada para a Categoria
de Assistente Graduado Sénior

da Especialidade de Medicina Interna
Para conhecimento dos interessados torna -se pública a lista de classificação 

final devidamente homologada dos candidatos admitidos ao Procedimento 
Concursal Comum para Preenchimento de um Posto de Trabalho na Catego-
ria de Assistente Graduado Sénior da Especialidade de Medicina Interna do 
Hospital Distrital de Santarém, E. P. E. publicado no Diário da República, 
através do Aviso n.º 5833/2015 2.ª série n.º 103, de 28 de maio de 2015:

Dr.ª Maria Cristina Jesus Correia Esteves — 17,77 Valores
Dr.ª Maria Filomena Cardoso do Santos Roque — 17,65 Valores
Dr.ª Graça Maria Salgueiro Amaro Esteves — 15,60 Valores
Dr.ª Fernanda Maria da Conceição Correia Torcato Ferreira Carri-

lho — 14,12 Valores
3 de novembro de 2015. — O Vogal do Concelho de Administração, 

João Maria Roxo Vaz Rico.
209083335 

 Aviso n.º 13360/2015

Lista de Classificação Final Homologada para a Categoria
de Assistente Graduado Sénior da Especialidade de Anestesiologia
Para conhecimento dos interessados torna -se pública a lista de clas-

sificação final devidamente homologada dos candidatos admitidos ao 
Procedimento Concursal Comum para Preenchimento de um Posto de 
Trabalho na Categoria de Assistente Graduado Sénior da Especialidade 
de Anestesiologia do Hospital Distrital de Santarém, E. P. E., publicado 
no Diário da República, através do Aviso n.º 5835/2015, 2.ª série n.º 103, 
de 28 de maio de 2015:

Dr. António Alberto Leandro Ferreira Rôxo — 16,58 Valores
Dr. Custódio Tomé Fidalgo — 15,96 Valores
Dr.ª Isabel Maria Lázaro Ferreira Henriques — 13,66 Valores
3 de novembro de 2015. — O Vogal do Concelho de Administração, 

João Maria Roxo Vaz Rico.
209082703 

 Aviso n.º 13361/2015

Lista de Classificação Final Homologada para a Categoria
 de Assistente Graduado Sénior

 da Especialidade de Ginecologia/Obstetrícia

Para conhecimento dos interessados torna -se pública a lista de clas-
sificação final devidamente homologada da candidata admitida ao Pro-
cedimento Concursal Comum para Preenchimento de um Posto de 
Trabalho na Categoria de Assistente Graduado Sénior da Especialidade 
de Ginecologia/Obstetrícia do Hospital Distrital de Santarém, E. P. E. 
publicado no Diário da República, através do Aviso n.º 7974/2015, 
2.ª sérien.º 129, de 06 de julho de 2015:

Dr.ª Maria Madalena Baião Nogueira — 17,25 Valores

3 de novembro de 2015. — O Vogal do Conselho de Administração, 
João Maria Roxo Vaz Rico.

209083132 

 HOSPITAL DO ESPÍRITO SANTO DE ÉVORA, E. P. E.

Deliberação (extrato) n.º 2107/2015
Por deliberação do Conselho de Administração do Hospital do 

Espírito Santo de Évora, E. P. E., de 25 de setembro de 2014, Luísa 
Maria Capucho Balicha, Técnica de 2.ª Classe — área de Fisioterapia 
do mapa de pessoal, foi autorizada a acumular funções privadas na 
Clínica dos Álamos, L.da (Isento de fiscalização prévia do Tribunal 
de Contas)

3 de novembro de 2015. — A Diretora do Serviço de Gestão de Re-
cursos Humanos, Maria Luísa Mota Gordo Barreto Pimpão.

209082809 

 Deliberação (extrato) n.º 2108/2015
Por deliberação do Conselho de Administração do Hospital do 

Espírito Santo de Évora, E. P. E., de 25 de setembro de 2014, José 
Manuel Marreiros Caixa, Técnico de 1.ª Classe — área de Fisiotera-
pia do mapa de pessoal, foi autorizado a acumular funções privadas 
na Fisiobacelo — Centro de Fisioterapia do Bacêlo, L.da (Isento de 
fiscalização prévia do Tribunal de Contas)

3 de novembro de 2015. — A Diretora do Serviço de Gestão de Re-
cursos Humanos, Maria Luísa Mota Gordo Barreto Pimpão.

209082558 

 Deliberação (extrato) n.º 2109/2015
Por deliberação do Conselho de Administração do Hospital do Espírito 

Santo de Évora, E. P. E., de 25 de setembro de 2014, José Henriques 
Pontes Barreto, Técnico de 1.ª Classe — área de Fisioterapia do mapa de 
pessoal, foi autorizado a acumular funções privadas na Clínica Fisieve, 
L.da (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

03 de novembro de 2015. — A Diretora do Serviço de Gestão de 
Recursos Humanos, Maria Luísa Mota Gordo Barreto Pimpão.

209082833 

 Deliberação (extrato) n.º 2110/2015
Por deliberação do Conselho de Administração do Hospital do Espírito 

Santo de Évora, E. P. E., de 21 de fevereiro de 2015, Manuel José Caeiro 
Beja, Assistente Operacional do mapa de pessoal, foi autorizado a acu-
mular funções privadas na área da restauração. (Isento de fiscalização 
prévia do Tribunal de Contas)

03 de novembro de 2015. — A Diretora do Serviço de Gestão de 
Recursos Humanos, Maria Luísa Mota Gordo Barreto Pimpão.

209084307 

 Deliberação (extrato) n.º 2111/2015
Por deliberação do Conselho de Administração do Hospital do Espírito 

Santo de Évora, E.P.E., de 14 de janeiro de 2015, Idália Pereira Lopes, 
Assistente Técnica do mapa de pessoal, foi autorizada a acumular funções 


