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 Despacho (extracto) n.º 26941/2009
Por despacho de 31 de Dezembro de 2008, da Chefe de Divisão da 

Divisão de Apoio Técnico, em substituição do Coordenador Sub -Regional 
de Saúde, passou à situação de licença sem vencimento de longa duração, 
a enfermeira graduada, Ana Maria Santos Ramalho, pertencente à Admi-
nistração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP/Agrupamento de 
Centros de Saúde da Península de Setúbal III — Arco Ribeirinho — UCSP 
de Alhos -Vedros, ao abrigo do n.º 5 do artigo 47.º do Dec. Lei n.º 100/99, 
de 31 de Março, cujos efeitos se reportam a 11 de Dezembro de 2008.

2009 -11 -04. — O Presidente do Conselho Directivo da ARSLVT, 
IP, Rui Portugal.

202669115 

 Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P.

Aviso n.º 22441/2009

Procedimento de recrutamento de médicos, com a especialidade 
de medicina geral e familiar que concluíram o respectivo 

internato médico na 1.ª época, na Região de Saúde do Alentejo
1 — Nos termos do Decreto -Lei n.º 45/2009, de 13 de Fevereiro e do 

Despacho n.º 7895/2009, de 9 de Março, da Ministra da Saúde, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 55, de 19 de Março de 2009, faz -se público 
que, por deliberação do Conselho Directivo da Administração Regional de 
Saúde do Alentejo, I. P., de 25/09/2009, se encontra aberto, pelo prazo de 10 
dias úteis, a contar da data da publicação deste aviso no Diário da República, 
processo de recrutamento de médicos, com a especialidade de medicina geral 
e familiar, que concluíram o respectivo internato médico na 1.ª época de 2009, 
na Região de Saúde do Alentejo, para celebração de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, tendo em vista a ocupação de 
quatro postos de trabalho da categoria de assistente, previstos e não ocupados, 
nos Agrupamentos de Centros de Saúde que se indicam:

Agrupamentos de Centros de Saúde do Alentejo Central I:
Centro de Saúde de Arraiolos — um posto de trabalho;
Centro de Saúde de Estremoz — um posto de trabalho.

Agrupamentos de Centros de Saúde do Alentejo Central II:
Centro de Saúde de Portel — um posto de trabalho.

Agrupamentos de Centros de Saúde do Alentejo Litoral:
Centro de Saúde de Sines — um posto de trabalho.

2 — Requisitos de admissão ao concurso: podem candidatar -se a este 
concurso todos os médicos, com a especialidade de Medicina Geral e 
Familiar, que concluíram o respectivo internato médico na 1.ª época de 
2009, na Região de Saúde do Alentejo.

3 — Método de selecção: O método de selecção tem por base o resul-
tado da prova de avaliação final do internato médico e entrevista de se-
lecção, nos termos do n.º 5 do artigo 12.º -A do Decreto -Lei n.º 45/2009, 
de 13 de Fevereiro.

4 — Formalização das candidaturas:
4.1 — As candidaturas devem ser formalizadas mediante requerimento diri-

gido à Senhora Presidente do Conselho Directivo da Administração Regional 
de Saúde do Alentejo, I. P., podendo ser entregues directamente nas instalações 
da ARS Alentejo, I. P., na Rua do Cicioso, n.º 18, 7001 -901, Évora, nos perí-
odos compreendidos entre as 9 e as 12 horas e as 14 e as 16,30 horas, até ao 
último dia do prazo estabelecido neste aviso, ou remetido pelo correio, para a 
mesma morada, considerando -se, neste caso, apresentado dentro do prazo se 
o mesmo tiver sido expedido até ao termo do prazo fixado neste aviso.

4.2 — Do requerimento devem constar os seguintes elementos:
a) Identificação completa (nome, naturalidade, número e data do 

bilhete de identidade, residência, código postal e telefone);
b) Pedido de admissão ao concurso.

4.3 — O requerimento deve ser acompanhado da seguinte documen-
tação: certidão comprovativa da posse do grau de assistente, com a 
especialidade de medicina geral e familiar, obtido na 1.ª época de 2009, 
na Região de Saúde do Alentejo.

5 — Afixação da lista dos candidatos admitidos e excluídos: A referida 
lista será afixada nas instalações da ARS do Alentejo, I. P., sitas na Rua 
do Cicioso n.º 18, Évora.

6 — O júri tem a seguinte composição:
Presidente: Dr. Rogério Aurélio das Neves Cruz Costa, assistente 

graduado de clínica geral, Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo 
Central II/Centro de Saúde de Évora;

1.º Vogal Efectivo: Dr.ª Ana Cristina de Carvalho Fryxell, Presidente 
do Conselho Clínico, Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo 
Central I, Centro de Saúde de Estremoz;

2.º Vogal Efectivo: Dr.ª Rosa Maria Martins Carvalho, Assistente Gra-
duado de Clínica Geral, Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo 
Central II; Centro de Saúde de Évora;

1.º Vogal Suplente: Dr. José Manuel Pimentão Evaristo, Director 
Executivo, Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Central I, 
Centro de Saúde de Estremoz;

2.º Vogal Suplente: Dr.ª Maria Godinho Correia Queimado, Assis-
tente Graduado de Clínica Geral, Agrupamento de Centros de Saúde 
do Alentejo Central II; Centro de Saúde de Évora.

6.1 — O Presidente será substituído nas suas faltas e impedimentos, 
pelo 1.º vogal efectivo.

Évora, 07 de Dezembro de 2009. — O Vogal do Conselho Directivo, 
José Gomes Esteves.

202666248 

 Hospitais Civis de Lisboa

Hospital de Curry Cabral

Declaração de rectificação n.º 3004/2009
Por ter saído com inexactidão no Diário da República, 2.ª série 

n.º 237, de 09.12.2009, página 49660, Aviso (extracto) n.º 22049/2009, 
rectifica -se: onde se lê “2 — Requisitos de admissão ao concurso: po-
dem candidatar -se a estes concursos todos os médicos que mantenham 
relação jurídica de emprego público, com as especialidades anunciadas 
no ponto 1 e que concluíram o respectivo internato médico na 1.ª época 
de 2009.” deve ler -se: “2 — Requisitos de admissão ao concurso: podem 
candidatar -se a estes concursos todos os médicos, com as especialidades 
enunciadas no ponto 1 e que concluíram o respectivo internato médico 
na 1.ª época de 2009.”

Data: 09 de Dezembro de 2009. — Nome: Ana Maria Correia Lopes, 
Cargo: Chefe de Divisão da Gestão de Recursos Humanos.
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 Despacho (extracto) n.º 26942/2009
Por Despacho de 04.12.2009, do Presidente do Conselho de Admi-

nistração do Hospital de Curry Cabral, foi autorizada a celebração de 
contratos de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, 
precedendo concurso, para ocupação de lugares constantes do mapa de 
pessoal aprovado para este Hospital, aos seguintes funcionários:

Vasco Sousa Pinto de Magalhães Ramalho, Chefe de Serviço de 
Radiologia, da Carreira Médica Hospitalar, passando a auferir o valor 
de 2.703,68 €, correspondente ao nível remuneratório 44/subnível 18.

Maria do Céu Malho dos Santos, Assessora Superior no Ramo de 
Laboratório, da Carreira de Técnico Superior de Saúde, passando a 
auferir o valor de 2.637,73 €, correspondente ao nível remunerató-
rio 42/subnível 114.

Luís António da Graça Ramos, Técnico Especialista de 1.ª Classe 
de Radiologia, da Carreira de Técnico de Diagnóstico e Terapêutica, 
passando a auferir o valor de 1.968,54 €, correspondente ao nível re-
muneratório 29/subnível 120.

Maria da Conceição Barros Cardoso, Ortoprotésica Especialista, da 
Carreira de Técnico de Diagnóstico e Terapêutica, passando a auferir o 
valor de 1.565,88 correspondente ao nível remuneratório 22/subnível 21.

Maria de Lurdes Natividade Santos, Terapeuta da Fala Principal, da 
Carreira de Técnico de Diagnóstico e Terapêutica, passando a auferir 
o valor de 1 386,92 €, correspondente ao nível remuneratório 18/sub-
nível 135.

Data: 07 de Dezembro de 2009. — Nome: Ana Maria Correia Lopes, 
Cargo: Chefe de Divisão da Gestão de Recursos Humanos.
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 Maternidade do Dr. Alfredo da Costa

Deliberação (extracto) n.º 3311/2009
Por deliberação do Conselho de Administração da Maternidade Dr. Al-

fredo da Costa de 10 -11 -2009, proferida por competência própria:
Autorizada à Enfermeira do mapa de pessoal desta Maternidade, Maria 

de los Angelles Hermosilla Cotán, uma licença sem remuneração, nos 




