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 Aviso n.º 11335/2010

Procedimento concursal comum para preenchimento de 4 postos 
de trabalho na modalidade de relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado — Lista unitária de orde-
nação final.
Pelo Aviso de Abertura n.º 14392/2009, de 13 de Agosto de 2009, recti-

ficado pelas Declarações de Rectificação n.º 2044/2009 e n.º 2154/2009, 
de 21 e 31 de Agosto de 2009, respectivamente, foi aberto procedimento 
concursal para preenchimento de 4 postos de trabalho do mapa de pessoal 
do INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos 
de Saúde, I. P., na modalidade de relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado.

Realizados os métodos de selecção previstos, procede -se à publica-
ção da lista de ordenação final dos candidatos, nos termos do n.º 6 do 
artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, lista essa que foi 
homologada por meu despacho de 24 de Maio de 2010.

Lista unitária de ordenação final

(n.º 2 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro) 

Nome do candidato PC AP EPS CF

Inês Lúcio Paulo Valente Vicente da Silva. . . . 19,20 16 20 18,64
Sandra Isabel Gonçalves Vilela . . . . . . . . . . . 18,40 16 20 18,28
Emanuel Jorge Simões Henriques Coelho * 18,80 12 16 16,26
Dora Maria Moreira Ribeiro * . . . . . . . . . . . . 18,80 12 16 16,26

* Ordenação nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 35.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de Janeiro.

PC — Resultado da Prova de Conhecimentos
AP — Resultado da Avaliação Psicológica
EPS — Resultado da Entrevista Profissional de Selecção
CF — Classificação Final obtida pela fórmula “CF = 45  % PC+ 25  % AP + 

+ 30 % EPS” publicada no Aviso de Abertura n.º 14 392/2009, de 13 de 
Agosto, e pela Declaração de Rectificação n.º 2154/2009, de 31 de 
Agosto.

 Lisboa, 24 de Maio de 2010. — O Presidente do Conselho Directivo, 
Vasco António de Jesus Maria.

203326057 

 Instituto da Droga e da Toxicodependência, I. P.

Delegação Regional do Norte

Aviso n.º 11336/2010
1 — Nos termos do artigo 19.º do Decreto -Lei n.º 69 -A/2009, de 24 

de Março e ao abrigo do disposto nos artigos 7.º e 22.º do Decreto -Lei 
n.º 213/2000, de 2 de Setembro, torna -se público que por deliberação do 
Conselho Directivo do Instituto da Droga e da Toxicodependência, I. P., 
de 15.04.2010, se encontra aberto concurso de ingresso para constitui-
ção de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, 
destinado ao preenchimento de um posto de trabalho da carreira de 
Técnico Superior de Saúde, ramo de Psicologia Clínica, categoria de 
Assistente previsto no mapa de pessoal da Delegação Regional do Norte 
do Instituto da Droga e da Toxicodependência, IP.

2 — Considerada a dispensa temporária da obrigatoriedade de con-
sulta prévia à Entidade Centralizada para a Constituição de Reservas 
de Recrutamento (ECCRC), até à publicação de procedimento concur-
sal para constituição de reservas de recrutamento, não foi efectuada a 
consulta prevista no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de Janeiro.

3 — Por despacho do Secretário de Estado da Administração Pública, 
sob o Pública n.º 1335/2009/SEAP, de 12 de Outubro de 2009, e por 
despacho do Ministro de Estado e das Finanças, com o n.º 748/09/MEF, 
de 14 de Outubro de 2009, foi concedido parecer favorável, a título 
excepcional, nos termos do n.º 6, do artigo 6.º da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de Fevereiro, para recrutamento de trabalhadores com relação 
jurídica de emprego público por tempo determinado ou determinável, 
no âmbito do Ministério da Saúde.

4 — Política de Igualdade: Nos termos do Despacho Conjunto 
n.º 373/2000, de 1 de Março, e em cumprimento da alínea h) do ar-
tigo 9.º da Constituição, a Administração Pública, enquanto entidade 

empregadora, promove activamente uma política de igualdade de oportu-
nidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão 
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda 
e qualquer forma de discriminação.

5 — Prazo de apresentação de candidaturas: 20 dias úteis, contados 
a partir da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

6 — Legislação aplicável: O presente concurso rege -se pelo regime 
previsto Decreto -Lei n.º 414/91, de 22 Outubro, com as alterações intro-
duzidas pelo Decreto -Lei n.º 501/99 de 19 de Novembro; Decretos -Leis 
n.os 241/94, de 22 de Setembro e 213/2000, de 02 de Setembro.

7 — Caracterização do posto de trabalho
Área de Psicologia Clínica, no âmbito das atribuições da Delegação 

Regional do Norte, designadamente:
a) O estudo psicológico de indivíduos e elaboração de psicodiag-

nóstico;
b) O estudo psicológico de grupos populacionais determinados, para 

fins de prevenção e tratamento;
c) A participação em programas de educação para a saúde, no domínio 

específico;
d) O aconselhamento psicológico individual, conjugal, familiar ou 

de grupo;
e) A intervenção psicológica e psicoterapia;
f) A responsabilidade pela escolha, administração e utilização do 

equipamento técnico específico da psicologia;
g) A integração em equipas multidisciplinares de serviço de urgência, 

quando tal se mostrar conveniente;
h) A participação em reuniões científicas;
i) A participação em acções de formação na área da especialidade 

e afins;
j) A participação em programas de investigação em aspectos relacio-

nados com a sua área profissional;
k) A responsabilização por sectores ou unidades de serviços;
l) A participação em júris de concurso e de avaliação.

8 — Local de trabalho: O local de trabalho situa -se na área geo-
gráfica de intervenção da Delegação Regional do Norte do Instituto 
da Droga e da Toxicodependência, IP, sita na Avenida da Boavista, 
n.º 2521 — 4100 -135 Porto.

9 — Condições de trabalho e regalias sociais: as genericamente pre-
vistas para os trabalhadores da Administração Pública.

10 — Remuneração: é a constante da tabela anexa ao Decreto-
-Lei n.º 501/99, de 19 de Novembro, e de acordo com a Portaria 
n.º 1553 -C/2008, de 31/12.

11 — Destinatários: Trabalhadores que detenham uma relação jurídica 
de emprego público por contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado ou por tempo determinado ou determinável, no 
âmbito do Ministério da Saúde.

12 — Requisitos de admissão: podem ser admitidos ao concurso 
os candidatos que reúnam, até ao termo do prazo acima fixado, os 
seguintes requisitos:

12.1 — Requisitos gerais: são requisitos gerais os referidos no ar-
tigo 23.º da Secção II, do Decreto -Lei n.º 213/200, de 2 de Setembro.

12.2 — Requisitos especiais:
a) Licenciatura em Psicologia, ramo de psicologia clínica;
b) Possuir o grau de especialista no ramo de psicologia clínica.

13 — Método de selecção: será utilizada a avaliação curricular e 
entrevista profissional de selecção, nos termos das alíneas a) e b) do 
n.º 1 conjugado com o n.º 2 do artigo 16.º do Decreto -Lei n.º 213/2000, 
de 2 de Setembro.

13.1 — A classificação final resultará da seguinte fórmula:

CF= HA + FP + EP + NFE
4

em que:
CF= Classificação Final (em valores)
HA = Habilitações Académicas
FP = Formação Profissional
EP = Experiência Profissional
NFE = Nota final de Estágio

13.2 — Em caso de igualdade de classificação, aplicar -se -á, para 
desempate, o estabelecido no n.º 3 do artigo 30.º do Decreto -Lei 
n.º 213/2000, de 2 de Setembro.

14 — Os critérios de apreciação e ponderação, bem como o sistema de 
classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam 
de actas das reuniões do júri do concurso, sendo as mesmas facultadas 




