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de fevereiro, na redação dada pela Lei n.º 3-B/2010, de 20 de abril, com
efeitos a 1 de janeiro de 2013 e pelo período de 18 meses.
18 de janeiro de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, José
Castro Coelho.
206693763

de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do
Tejo, I.P/ACES VI-Loures, com a remuneração definida nos termos do
artigo 7.º, do Decreto-Lei n.º 122/2010, de 11 de novembro, correspondente a 1.020,06€.
Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex-vi n.º 2
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a
seguinte composição:

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Presidente: Cristina Alexandra Garcia Albuquerque Brás, Enfermeira
Chefe do ACES VI-Loures;
Vogais efetivos: Maria Fátima Simões Aparício Paiva Penedo, Enfermeira Chefe do ACES VI-Loures, que substituirá o presidente nas
suas faltas ou impedimentos, e Maria Alice Alves Enfermeira Chefe do
ACES VI-Loures;
Vogais suplentes: Deolinda Isabel Gomes Rosado, Enfermeira Chefe
do ACES VI-Loures e Maria Paula Fernandes Page, Enfermeira Chefe
do ACES VI-Loures.

Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.
Deliberação (extrato) n.º 202/2013
Por deliberação do conselho diretivo da ARS Centro, I. P., de
17-01-2013 e nos termos do disposto no n.º 5, do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 253/2012, de 27 de novembro, foi designado presidente do
conselho clínico e de saúde do Agrupamento de Centros de Saúde do
Baixo Vouga, o licenciado Manuel José Gomes Lebre, chefe de serviço
da carreira de Medicina Geral e Familiar, cuja ficha curricular se anexa.
17-01-2013. — O Conselho Diretivo: José Manuel Azenha Tereso,
presidente, Fernando José Ramos Lopes de Almeida, vice-presidente,
Luís Manuel Militão Mendes Cabral, vogal, Maria Augusta Mota Faria
da Conceição, vogal.
Ficha curricular
Manuel José Gomes Lebre, filho de Daniel Benvindo Coelho Lebre e
de Maria Amélia Bastos Gomes Lebre, nasceu em Anadia a 6 de dezembro de 1955, onde residiu e estudou, até à entrada na Universidade.
Casado com Alda de Fátima da Silva Ferreira dos Santos Lebre, e
com um filho, João Pedro Santos Lebre.
Ingressou na Faculdade de Medicina de Coimbra em outubro de 1972
tendo concluído a licenciatura em Medicina em julho de 1978.
2 de janeiro de 1979 inicia o Internato Geral de Policlínica no Hospital Distrital da Figueira da Foz (com estágio de 8 meses em Saúde
Pública no C.S. de Soure) que termina com aproveitamento em 31 de
dezembro de 1980.
1 de fevereiro de 1981 inicia o Serviço Médico à Periferia no concelho do Fundão.
De 1 de fevereiro de 1982 até 31 de dezembro de 1982, aguardou entrada nas carreiras médicas, no Hospital Distrital da Figueira da Foz.
Após concurso nacional, iniciou funções na carreira de Clínica Geral, no concelho da Praia da Vitória — Ilha Terceira, Açores, em 2 de
janeiro 1983.
Após concurso nacional de recolocação, inicia as suas funções de
Clínico Geral no concelho de Anadia — Centro de Saúde de Sangalhos
em março de 1985.
Em março de 1988 toma posse do lugar de Presidente da Direção do
Centro de Saúde de Sangalhos, cargo que exerceu ininterruptamente
até março de 2001.
Nesta altura (março de 2001) e após a fusão do Centro de Saúde de
Anadia com o de Sangalhos, assume a Presidência da Direção do Centro
de Saúde de Anadia cargo que mantém até ao fim de março de 2009.
Em 1991 conclui com aproveitamento o III Programa de formação
especifica em exercício em Clínica Geral.
Em 1995 passa a Consultor de Clínica Geral com a categoria de
Assistente Graduado de Clínica Geral.
Em 2000 após concurso adquire a categoria de Chefe de Serviço da
carreira de Clínica Geral.
Foi coordenador do Núcleo de Planeamento e Controle do Centro de
Saúde de Sangalhos de 1988 a 2001.
Coordenador Concelhio do Núcleo Regional de Diabetologia de
Aveiro desde a fundação do mesmo em 1986 até 2001.
Fez parte de vários júris de concurso de provimento de carreira médica
de clínica geral.
É membro da Sociedade Portuguesa de Diabetologia.
206696728

Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P.
Aviso (extrato) n.º 1257/2013
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 37.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que, na sequência de procedimento concursal aberto por aviso publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 152, de 6 de agosto de 2010, foi celebrado
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
com efeitos a partir de 1 de agosto de 2012, com o trabalhador Félix
Moreno Muñoz, para o preenchimento de um posto de trabalho da
categoria de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, do mapa

O período experimental inicia-se com a celebração do contrato e
tem a duração de 90 dias, correspondente à duração determinada pelo
disposto no n.º 1, do artigo 19.º, do Decreto-Lei n.º 248/2009, de 22
de setembro.
14 de janeiro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro
Emanuel Ventura Alexandre.
206698397
Despacho (extrato) n.º 1609/2013
Torna-se público que, por despacho do vogal do conselho diretivo
da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P.
(ARSLVT), de 21.11.2012, foi revogado o despacho de homologação
da lista unitária de ordenação final, datado de 9 de dezembro de 2011,
referente ao procedimento concursal para preenchimento de 4 postos
de trabalho de técnico superior da carreira de técnico superior (área de
serviço social) do mapa de pessoal da ARSLVT, no Agrupamento de
Centros de Saúde de Lisboa (ACES) de Lisboa II — Lisboa Oriental, publicitado pelo Aviso n.º 15522/2010, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 151, de 5 de agosto, por este ser inválido na medida em que
o júri do referido procedimento não cumpria os requisitos exigidos pelo
artigo 21.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações
introduzidas pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril.
O Júri do referido procedimento concursal passa a ter a seguinte
composição, em cumprimento do artigo 21.º da mencionada portaria:
Presidente: Maria Fernanda Horta Ramos Martins — ACES Loures —
Odivelas.
1.º Vogal Efetivo: Liliana Plácido Rodrigues — ACES Loures — Odivelas.
2.º Vogal Efetivo: Ana Cristina Silva Cunha Almeida Rocha —
ACES — Sintra.
1.º Vogal Suplente: Cláudia Margarida Almeida Gonçalves Borges — ACES — Sintra.
2.º Vogal Suplente: Isaura Conceição da Silva Oliveira Costa —
Sede — ARSLVT, I. P.
Em obediência ao princípio da economia processual, previsto no
artigo 10.º do Código do Procedimento Administrativo, o procedimento
concursal regressa à fase de análise das candidaturas, devendo ser consideradas as candidaturas já rececionadas.
21 de janeiro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Pedro
Emanuel Ventura Alexandre.
206696306

Hospital do Arcebispo
João Crisóstomo — Cantanhede
Aviso n.º 1258/2013
Procedimento concursal comum para recrutamento de trabalhadores sem relação jurídica de emprego público constituída, para o
preenchimento de 5 (cinco) postos de trabalho da carreira especial
de enfermagem do mapa de pessoal do Hospital do Arcebispo João
Crisóstomo — Cantanhede.
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 6.º e no artigo 50.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, torna-se publico que, por Deliberação
do Conselho de Administração de 11 de Dezembro de 2012, se encontra
aberto procedimento concursal comum, pelo prazo de 10 dias úteis a
contar da data da publicação no Diário da República, tendo em vista o
preenchimento de 5 postos de trabalho para a categoria de Enfermeiro
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da Carreira Especial de Enfermagem, na modalidade relação jurídica de
emprego público, titulada por contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, do Mapa de Pessoal do Hospital do Arcebispo
João Crisóstomo — Cantanhede;
1 — Conteúdo funcional:
O conteúdo funcional dos postos de trabalho a ocupar é o previsto no
artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 248/2009, de 22 de setembro.
2 — Local de trabalho:
As funções serão exercidas nas instalações do Hospital do Arcebispo
João Crisóstomo — Cantanhede, com sede na Padre Américo, 3060-186
Cantanhede;
3 — Remunerações:
A remuneração corresponde aos escalões constantes da tabela anexa
ao Decreto-Lei n.º 122/2010, de 11 de novembro.
4 — Condições de trabalho e regalias sociais:
As genericamente vigentes para os trabalhadores da administração
pública.
5 — Legislação aplicável:
O presente concurso rege-se pelas disposições contidas na Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pela
Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 69-A/2009,
de 24 de Março, pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 Abril, pela Lei n.º 34/2010,
de 2 de Setembro, pela Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, e pela
Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro; pelo Regime de Contrato de
Trabalho em funções Publicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11
de setembro; e pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 22 de Setembro,
pelo Decreto-Lei n.º 122/2010, de 11 de novembro, e pelo Decreto-Lei
n.º 437/91, de 8 de novembro
6 — Âmbito de recrutamento:
6.1 — Podem ser opositores ao presente concurso, todos os enfermeiros com relação jurídica de emprego por tempo indeterminado,
determinado ou determinável, previamente estabelecida, ainda que
colocados na situação de mobilidade especial.
6.2 — Nos termos do n.º 6 do artigo 6.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27 de fevereiro, e na sequência do parecer favorável do membro do
Governo responsável pelas Finanças e pela Administração Pública,
expresso através do Despacho n.º 2921/2012/SEAP, de 24 de Agosto,
do Sr. Secretário de Estado da Administração Publica, que autorizou a
contratação de 750 (setecentos e cinquenta) trabalhadores, tendo em
vista a celebração de contrato de trabalho em funções publicas por
tempo indeterminado podem ser admitidos ao presente concurso candidatos sem previa relação jurídica de emprego publico constituída.
7 — Requisitos de admissão:
7.1 — São requisitos gerais de admissão, definidos no artigo 8.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro;
a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos excetuados pela
Constituição, lei especial ou convenção internacional;
b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito
para o exercício das funções a que se candidata;
d) Possuir robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício
de funções;
e) Ter cumprido as leis da vacinação obrigatória;
7.2 — É requisito especial de admissão a posse da Cédula Profissional,
emitida pela Ordem dos Enfermeiros.
7.3 — Não podem ser admitidos candidatos 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, idênticos aos que são objeto do presente procedimento.
8 — Prazo de Validade
O presente recrutamento destina-se ao preenchimento dos postos de
trabalho colocados a concurso, caducando com o seu preenchimento.
9 — Formalização das candidaturas
9.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas no formulário tipo,
o qual é disponibilizado online em www.hdcantanhede.min-saude.pt
podendo ainda ser solicitado pelo email: pessoal@hdcantanhede.min-saude.pt, devidamente preenchido podendo ser entregue diretamente
na unidade de recursos humanos do Hospital Arcebispo João Crisóstomo — Cantanhede, nos dias úteis entre as 09.00 e as 13.00 e as 14.00
e 17.00 horas, ou remetido por correio para o Hospital Arcebispo João
Crisóstomo — Cantanhede, Rua Padre Américo, apartado 61, 3061-909
Cantanhede, com aviso de receção, considerando-se, neste caso, apresentado dentro do prazo se o mesmo tiver sido expedido até ao termo
do prazo fixado neste aviso.
9.2 — A apresentação do formulário da candidatura deverá ser acompanhada, sob pena de exclusão, dos seguintes elementos:
a) Cópia dos documentos de identificação (Bilhete de Identidade/
Cartão de Cidadão; NIF)

b) Currículo profissional detalhado, devidamente assinado, donde
constem, para além de outros elementos julgados necessários, os seguintes: habilitações literárias, funções que exercem ou exerceram, bem
como a formação profissional detida;
c) Documento comprovativo das habilitações literárias;
d) Documento comprovativo das habilitações profissionais, cursos e
ações de formação com indicação das entidades promotoras e respetiva
duração;
9.3 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas
nos termos da lei. Assiste ao Júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em caso de dúvida sobre a situação que descreve no seu currículo,
a apresentação de elementos comprovativos das suas declarações.
10 — Composição e identificação do Júri, o Júri do presente procedimento terá a seguinte composição:
Presidente — Enfermeira Helena Maria Santos Fernandes, Enfermeira
Diretora do Hospital do Arcebispo João Crisóstomo;
1.º Vogal Efetivo Enfermeiro Vítor Manuel Rodrigues Rua Costa,
Enfermeiro Chefe do Hospital do Arcebispo João Crisóstomo;
2.º Vogal Efetivo Enfermeiro João Paulo Reis Pereira, Enfermeiro
Chefe do Hospital do Arcebispo João Crisóstomo;
1.º Vogal Suplente Enfermeira Clara Maria Mendes Manco Estanislau,
Enfermeira Especialista do Hospital do Arcebispo João Crisóstomo;
2.º Vogal Suplente Enfermeiro Egídio Manuel Patrão dos Reis, Enfermeiro Chefe do Hospital do Arcebispo João Crisóstomo;
11 — Método de seleção:
11.1 — O método de seleção aplicável é a avaliação curricular, nos
termos do n.º 4 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 437/91, de 8 de novembro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 412/98, de 30 de dezembro,
em conjugação com o n.º 4 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 248/2009,
de 22 de setembro.
A avaliação curricular visa avaliar a qualificação profissional dos
candidatos, ponderando, de acordo com as exigências da função, a habilitação académica, a formação profissional, a experiência profissional
e outros elementos considerados relevantes.
11.2 — Os critérios de apreciação e ponderação, bem como o sistema de classificação final, incluindo a respetiva fórmula classificativa,
constam de ata de reunião do júri do concurso, que será facultada aos
candidatos sempre que solicitada.
11.3 — A classificação final será a resultante da aplicação do método de
seleção, com uma escala de 0 a 20 valores, considerando-se não aprovados
os candidatos que obtenham classificação inferior a 10 valores, como tal
se considerando por arredondamento a classificação inferior a 9,5 valores.
11.4 — As listas dos candidatos admitidos ou excluídos e de classificação final serão publicitadas na 2.ª série do Diário da República.
21 de janeiro de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração,
Aurélio Rodrigues.
206696541

Instituto Nacional de Saúde
Doutor Ricardo Jorge, I. P.
Aviso (extrato) n.º 1259/2013
Nos termos do previsto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril,
torna-se público que se encontra afixada a Lista Unitária de Ordenação Final, após homologação, no placard do Setor de Administração e
Desenvolvimento dos Recursos Humanos do INSA, IP, estando ainda
disponível em www.insa.pt, referente ao procedimento concursal publicado através do Aviso n.º 12623/2012, de 21 de setembro.
17 de janeiro de 2013. — A Diretora de Gestão de Recursos Humanos,
Paula Caires da Luz.
206697919

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
Gabinete do Secretário de Estado do Ensino
e da Administração Escolar
Louvor n.º 119/2013
Através do Despacho n.° 135/2012, publicado no Diário da República,
2.a série, n.° 5 de 6 de janeiro de 2012, foi criado um grupo de trabalho
com a missão de efetuar, a título gratuito, os estudos necessários para

