
23924  Diário da República, 2.ª série — N.º 178 — 16 de setembro de 2014 

f) Aplicação de regulamentação comunitária aplicável ao setor vi-
tivinícola;

g) Enquadramento dos factos praticados no regime das contraorde-
nações previstas para o setor vitivinícola e elaborar decisões no âmbito 
do procedimento contraordenacional do setor vitivinícola.

7 — Requisitos de admissão:

Relação jurídica de emprego: Contrato de trabalho em funções pú-
blicas por tempo indeterminado.

8 — Requisitos específicos:

Habilitações literárias: Licenciatura em Direito, não se colocando a 
possibilidade de substituição do nível habilitacional por formação ou 
experiência profissional.

9 — Local de trabalho: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P., Rua Mou-
zinho da Silveira, 5, 1250 -165 Lisboa.

10 — Formalização de candidaturas: Requerimento dirigido ao Pre-
sidente do Conselho Diretivo do Instituto da Vinha e do Vinho, I. P., 
por correio postal, para o email drh@ivv.min -agricultura.pt, ou en-
tregue pessoalmente (entre as 9h00 e as 12h30 e entre as 14h00 e 
as 18h00) para Rua Mouzinho da Silveira, 5, 1250 -165 Lisboa, com 
a menção expressa da modalidade de relação jurídica de emprego 
público que detém, a categoria, a posição e nível remuneratórios e 
o respetivo montante remuneratório, e contacto telefónico, acom-
panhado de curriculum profissional detalhado e comprovativos das 
habilitações literárias.

11 — Seleção de candidatos: A seleção dos candidatos será efetuada 
com base na análise do curriculum vitae e entrevista.

A presente oferta de emprego público será devidamente publicitada 
na Bolsa de Emprego Público, no Diário da República e em quaisquer 
outros canais de divulgação que se revelem adequados.

5 de setembro de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, Fre-
derico Falcão.

208084184 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.

Declaração de retificação n.º 908/2014
Faz-se público que, em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 5.º 

da Portaria n.º 217/2011, de 31 de maio, que regulamenta a tramitação 
do procedimento concursal de habilitação ao grau de consultor aberto 
pelo Aviso n.º 9295-A, publicado no Diário da República, n.º 130, de 
6 de julho de 2012, por deliberação, de 28 de agosto de 2014, do con-
selho diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., foi 
autorizada a retificação do Aviso n.º 8270/2014, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 135, de 16 de julho de 2014, relativo à no-
meação do júri n.º 1 da especialidade de Neurologia (ARS LVT), nos 
termos a seguir propostos:

Assim, onde se lê:

«Júri n.º 1 de Neurologia (ARS LVT)
Presidente:
Dra. Maria Eulália Marques Calado Araújo Prates, Assistente Gra-

duado Sénior, Centro Hospitalar Lisboa Central, E.P.E.

Vogais efetivos: 
1.º Vogal – Dr. António Augusto Lopo Nunes Martins, Assistente 

Graduado, Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, E.P.E. (subs-
titui a Presidente em caso de falta ou impedimento);

2.º Vogal – Prof. Doutor José Fernando da Rocha Barros, Assistente 
Graduado, Centro Hospitalar do Porto, E.P.E.

Vogais suplentes:
1.º Vogal – Dra. Lívia Maria Abreu Freire Diogo Sousa, Assistente 

Graduado Sénior, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, 
E.P.E.

2.º Vogal – Dra. Isabel Maria Fineza da Cruz, Assistente Graduado, 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E.»

deve ler-se:

«Júri n.º 1 de Neurologia (ARS LVT)
Presidente:
Prof. Doutor João Carlos Correia Sá, assistente graduado sé-

nior — Centro Hospitalar Lisboa Norte, E. P. E.

Vogais efetivos:
1.º vogal — Dr. Rui Manuel Gomes Pedrosa, assistente gradua-

do — Centro Hospitalar Lisboa Central, E. P. E. (substitui o presidente 
em caso de falta ou impedimento);

2.º vogal — Prof. Doutor José Fernando da Rocha Barros, assistente 
graduado — Centro Hospitalar do Porto, E. P. E.

Vogais suplentes:
1.º vogal — Dr.ª Lívia Maria Abreu Freire Diogo Sousa, as-

sistente graduada sénior — Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra, E. P. E.

2.º vogal — Prof.ª Doutora Patrícia Martins Canhão Rodrigues, as-
sistente graduada — Centro Hospitalar Lisboa Norte, E. P. E.»
3 de setembro de 2014. — A Coordenadora da Unidade de Apoio à 

Gestão, Celeste Terêncio da Silva.
208080571 

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

Deliberação (extrato) n.º 1766/2014
Por deliberação do Conselho Diretivo da Administração Regional de 

Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., de 22/04/2014, cessam o regime 
de horário acrescido, nos termos do ponto 5 do artigo 55.º do Dec. Lei 
n.º 437/91, de 8 de novembro, as enfermeiras abaixo mencionadas, do 
mapa de pessoal do ACES Loures -Odivelas, com efeitos reportados a 
04/08/2014.

Áurea Gonçalves Mota Longo Gomes.
Maria Eugénia Rosa Simões Silva.
Maria Fátima Guerreiro Serrão.
3 de setembro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da Ad-

ministração Regional de Saúde de Lisboa e Vale Tejo, I. P., Dr. Pedro 
Emanuel Ventura Alexandre.

208083447 

 Despacho (extrato) n.º 11581/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Re-

gional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., de 21/07/2014, foi ao 
abrigo do disposto do n.º 4 do artigo 88.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27/02, e do Decreto -Lei n.º 47/2013, de 05/04, autorizada a cessação 
da relação jurídica de emprego público, a Elisabete Baptista Capucho, 
enfermeira, do mapa de pessoal do ACES do Oeste Sul/Mafra, com 
efeitos reportados a 07/08/2014.

2 de setembro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, da 
ARSLVT, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

208081502 

 Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P.

Aviso n.º 10365/2014
Findo o prazo de recrutamento de pessoal médico, com a especialidade 

de nefrologia, que concluiu o respetivo internato médico na 1.ª época 
de 2014, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 129, de 8 de julho de 2014, aviso n.º 7866/2014, torna -se 
pública a lista de classificação final, homologada em 8 de setembro de 
2014, pelo presidente do conselho diretivo, da ARS Alentejo:

Lista de classificação final
1 — Rui André Dias Silva — 18,6 valores;
2 — Marta Raquel Almeida Neves — 17,8 valores;
3 — Cristina Miguel Correia da Silva — 17,2 valores;
4 — Ana Cristina Braga da Rocha — 16,7 valores;
5 — Cátia Marlene da Silva Pêgo — 16,0 valores.
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Após a publicação do presente aviso no Diário da República, a men-
cionada lista é afixada na sede da Administração Regional de Saúde do 
Alentejo, I. P., sita no Largo do Paraíso, 1, em Évora, e publicitada na 
página eletrónica deste Instituto, em www.arsalentejo.min -saude.pt.

Da homologação da lista de classificação final pode ser interposto 
recurso nos termos do Código do Procedimento Administrativo, devendo 
o mesmo ser apresentado ao presidente do conselho diretivo da ARS 
do Alentejo, I. P.

8 de setembro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, António 
Marciano Graça Lopes.

208084379 

 Aviso n.º 10366/2014
Findo o prazo de recrutamento de pessoal médico, com a especialidade 

de cardiologia, que concluiu o respetivo internato médico na 1.ª época 
de 2014, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 129, de 08 de julho de 2014, aviso n.º 7870/2014, torna -se 
pública a lista de classificação final, homologada em 08/09/2014, pelo 
Presidente do Conselho Diretivo, da ARS Alentejo:

Lista de Classificação Final
1 — Ana Rita Alves dos Santos — 19,32 valores
2 — Pedro Alexandre Carrilho Alegria Ferreira — 19,26 valores
3 — Carlos Miguel de Aleixo Machado Borges dos Santos —

18,66 valores
4 — Pedro Miguel Galvão Barata Pereira dos Santos — 18,60 va-

lores
5 — Carina Craveiro Machado Sequeira de Medeiros — a)
a) Candidato excluído por falta de comparência à entrevista

Após a publicação do presente aviso no Diário da República, a men-
cionada lista é afixada na sede da Administração Regional de Saúde do 
Alentejo, I. P., sita no Largo do Paraíso, 1, em Évora, e publicitada na 
página eletrónica deste Instituto, em www.arsalentejo.min -saude.pt.

Da homologação da lista de classificação final pode ser interposto 
recurso nos termos do Código do Procedimento Administrativo, devendo 
o mesmo ser apresentado ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo da 
ARS do Alentejo, I. P.

9 de setembro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, António 
Marciano Graça Lopes.

208083422 

 Aviso n.º 10367/2014
Findo o prazo de recrutamento de pessoal médico, com a especialidade 

de radiologia, que concluiu o respetivo internato médico na 1.ª época 
de 2014, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 129, de 08 de julho de 2014, aviso n.º 7873/2014, torna -se 
pública a lista de classificação final, homologada em 08/09/2014, pelo 
Presidente do Conselho Diretivo, da ARS Alentejo:

Lista de classificação final
1 — Marta Sofia Clara Sousa — 17,1 valores.

Após a publicação do presente aviso no Diário da República, a men-
cionada lista é afixada na sede da Administração Regional de Saúde do 
Alentejo, I. P., sita no Largo do Paraíso, 1, em Évora, e publicitada na 
página eletrónica deste Instituto, em www.arsalentejo.min -saude.pt.

Da homologação da lista de classificação final pode ser interposto 
recurso nos termos do Código do Procedimento Administrativo, devendo 
o mesmo ser apresentado ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo da 
ARS do Alentejo, I. P.

9 de setembro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, António 
Marciano Graça Lopes.

208083585 

 Aviso n.º 10368/2014
Findo o prazo de recrutamento de pessoal médico, com a especiali-

dade de gastrenterologia, que concluiu o respetivo internato médico na 
1.ª época de 2014, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 132, de 11 de julho de 2014, aviso n.º 8052/2014, 
torna -se pública a lista de classificação final, homologada em 08/09/2014, 
pelo Presidente do Conselho Diretivo, da ARS Alentejo:

Lista de classificação final
1 — Nuno Miguel Silva Veloso — 19,9 valores.

Após a publicação do presente aviso no Diário da República, a men-
cionada lista é afixada na sede da Administração Regional de Saúde do 
Alentejo, I. P., sita no Largo do Paraíso, 1, em Évora, e publicitada na 
página eletrónica deste Instituto, em www.arsalentejo.min -saude.pt.

Da homologação da lista de classificação final pode ser interposto 
recurso nos termos do Código do Procedimento Administrativo, devendo 
o mesmo ser apresentado ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo da 
ARS do Alentejo, I. P.

9 de setembro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, António 
Marciano Graça Lopes.

208083699 

 Aviso n.º 10369/2014
No seguimento do procedimento simplificado de recrutamento de 

pessoal médico, da carreira médica hospitalar, com a especialidade de 
medicina física e reabilitação, que concluíram o respetivo internato mé-
dico na 1.ª época de 2014, para preenchimento de um posto de trabalho 
na categoria de assistente, do mapa de pessoal do Hospital do Espírito 
Santo, E. P. E., visando o exercício de funções em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, e conforme aviso 
n.º 7880/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 129, de 
8 de julho de 2014, torna -se público que o procedimento ficou deserto 
por inexistência de candidatos ao procedimento concursal.

9 de setembro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, António 
Marciano Graça Lopes.

208083528 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Direção-Geral do Ensino Superior

Despacho n.º 11582/2014
A requerimento da Universidade de Aveiro;
Instruído e apreciado, nos termos do Decreto-Lei n.º 43/2014, de 18 

de março, o pedido de registo do curso técnico superior profissional 
de Sistemas Mecatrónicos e de Produção, a ministrar pela Escola Su-
perior de Design, Gestão e Tecnologias de Produção Aveiro -Norte da 
Universidade de Aveiro;

Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 21.º do Decreto-Lei 
n.º 43/2014, de 18 de março:

Determino:
É registada, nos termos do anexo ao presente despacho, que dele 

faz parte integrante, a criação do curso técnico superior profissional de 
Redes e Sistemas Informáticos pela Escola Superior de Design, Gestão 
e Tecnologias de Produção Aveiro -Norte da Universidade de Aveiro.

9 de setembro de 2014. — O Diretor -Geral do Ensino Superior, Prof. 
Doutor Vítor Magriço.

ANEXO
1 — Instituição de ensino superior: Universidade de Aveiro — Escola 

Superior de Design, Gestão e Tecnologias de Produção Aveiro -Norte
2 — Curso técnico superior profissional: T014 — Sistemas Meca-

trónicos e de Produção
3 — Número de registo: R/Cr 16/2014
4 — Área de educação e formação: 520 — Engenharia e Técnicas Afins
5 — Perfil profissional
5.1 — Descrição geral
Desenvolver atividades nas áreas de conceção, projeto, planeamento, 

fabrico, manutenção e otimização de sistemas de produção, integrando 
tecnologias de mecânica, eletrónica, automação e informática, conside-
rando a otimização da qualidade e da quantidade da produção.

5.2 — Atividades principais
a) Projetar equipamentos e sistemas de produção;
b) Implementar, programar e colocar em funcionamento sistemas 

mecatrónicos;
c) Planear e realizar atividades de manutenção e otimização de sis-

temas de produção;
d) Gerir e supervisionar de forma integrada equipas e equipamentos.

6 — Referencial de competências
6.1 — Conhecimentos
a) Conhecimento especializado de técnicas de representação gráfica 

e de normas aplicáveis, incluindo de ferramentas informáticas para 
esse fim;




