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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;




