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13 — Posicionamento remuneratório:
13.1 — Nos termos do n.º 1 do artigo 38.º da LTFP, o posicionamento 

do trabalhador recrutado numa das posições remuneratórias da categoria 
é objeto de negociação com a entidade empregadora pública e terá lugar 
imediatamente após o termo do procedimento concursal.

13.2 — Em cumprimento do n.º 2 do artigo 42.º da Lei n.º 82 -B/2014, 
de 31 de dezembro (LOE 2015), os candidatos detentores de vínculo de 
emprego público por tempo determinado, determinável ou indeterminado 
informam prévia e obrigatoriamente a entidade empregadora pública do 
posto de trabalho que ocupam e da posição remuneratória correspondente 
à remuneração que auferem.

13.3 — Sem prejuízo do disposto no n.º 6 do artigo 38.º da LGTFP, 
nos termos do n.º 1 do artigo 42.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de de-
zembro (LOE 2015), a entidade empregadora pública não pode propor:

a) Uma posição remuneratória superior à auferida relativamente aos 
trabalhadores detentores de uma prévia relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado;

b) Uma posição remuneratória superior à segunda, no recrutamento 
de trabalhadores titulares de licenciatura ou grau académico superior 
para a carreira geral de técnico superior que:

i) Não se encontrem abrangidos pela alínea anterior; ou
ii) Se encontrem abrangidos pela alínea anterior auferindo por uma 

posição remuneratória inferior à segunda da referida carreira.

13.4 — Nos termos do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, a posição remuneratória de referência para o presente 
procedimento concursal é a 4.ª a que corresponde ao nível remunera-
tório 23 da categoria de técnico superior da carreira geral de técnico 
superior prevista na tabela remuneratória única, aprovada pela Portaria 
n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro, sendo a remuneração base máxima 
a propor no âmbito da negociação, durante o ano de 2015, de 1613,42 € 
(mil, seiscentos e treze euros e quarenta e dois cêntimos).

13.5 — As atas do júri onde constam os parâmetros de avaliação e a 
respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a 
grelha classificativa e o sistema de valoração final, são facultadas aos 
candidatos sempre que solicitadas, no prazo de três dias úteis contados 
da data de entrada por escrito do pedido.

14 — Forma e comunicação aos candidatos:
Todas as notificações aos candidatos admitidos e excluídos, incluindo 

as necessárias para efeitos de audiência prévia e as convocatórias para 
a realização de qualquer método de seleção que exija a presença do 
candidato, são efetuadas por uma das formas previstas nas alíneas a) a 
d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

15 — Lista Unitária de ordenação final dos candidatos:
15.1 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados é 

notificada nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 36.º, 
conjugado com o n.º 3 do artigo 30.º, ambos da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro.

15.2 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após homo-
logação do Conselho Diretivo da ACSS, IP, é publicada na 2.ª série do 
Diário da República, afixada em local visível e público das instalações 
das ACSS, IP e disponibilizada na respetiva página eletrónica, nos termos 
do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

14 de abril de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo, Rui San-
tos Ivo.

208573579 

 Aviso n.º 4698/2015
Por deliberação de 9 de abril de 2015 do Conselho Diretivo da Ad-

ministração Central do Sistema de Saúde, I. P. (ACSS, I. P.), foi homo-
logada a lista unitária de ordenação final do procedimento concursal 
comum para preenchimento de um posto de trabalho do mapa de pessoal 
da ACSS, I. P., na carreira de técnico superior, na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, publicitado 
através do Aviso n.º 926/2013 no Diário da República, 2.ª série, n.º 14, 
de 21 de janeiro (referência 2012/E7).

Lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados

Referência 2012/E7 

Ordenação Nome Classificação 
final

1.º Sónia Marina Braga das Neves  . . . . . . . . . . . 11,80

 16 de abril de 2015. — A Diretora do Departamento de Gestão e 
Administração Geral, Manuela Carvalho.

208577507 

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

Despacho (extrato) n.º 4393/2015
Por despacho de S. Ex.ª o Secretário de Estado da Administração 

Pública de 27/01/2015, foi autorizada a consolidação da cedência de 
interesse público, nos termos do artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, anexo da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, de Carla 
Conceição Mota Pereira Mourato, Enfermeira pertencente ao mapa de 
pessoal do Centro Hospitalar Médio Tejo, E. P. E., para integrar o mapa 
de pessoal da ARSLVT, I. P./ACES Médio Tejo.

19 de março de 2015. — A Vogal do Conselho Diretivo da 
ARSLVT, I. P., Dr.ª Célia Maria Ferreira Tavares Cravo.

208572858 

 Despacho (extrato) n.º 4394/2015
Por despacho de S. Ex.ª o Secretário de Estado da Administração 

Pública de 27/01/2015, foi autorizada a consolidação da cedência de 
interesse público, nos termos do artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas, anexo da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, de Maria 
da Conceição Carrilho Ventura Rodrigues, Enfermeira pertencente ao 
mapa de pessoal do Centro Hospitalar Médio Tejo, E. P. E., para integrar 
o mapa de pessoal da ARSLVT, I. P./ACES Médio Tejo.

19 de março de 2015. — A Vogal do Conselho Diretivo da 
ARSLVT, I. P., Dr.ª Célia Maria Ferreira Tavares Cravo.

208573498 

 Despacho (extrato) n.º 4395/2015
Por deliberação de 13 -02 -2015, do Conselho Diretivo da Adminis-

tração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., autorizada a 
equiparação a bolseiro à enfermeira Maria Isabel Rosa Ferreira Ribeiro, 
a exercer funções na ARSLVT, I. P./ACES do Estuário do Tejo — USF 
Forte, para frequência do “Curso de Pós -Licenciatura de Especialização 
em Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia”, na Escola Superior 
de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa, com início a 23 -02 -2015, e 
duração previsível de 18 meses, em regime de tempo parcial, nos termos 
do Decreto -Lei n.º 272/88, de 3 de agosto.

20 de março de 2015. — A Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT, I. P., 
Dr.ª Célia Maria Ferreira Tavares Cravo.

208576065 

 Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P.

Aviso n.º 4699/2015
No seguimento do procedimento concursal comum para recrutamento 

de pessoal médico, da carreira médica hospitalar, com a especialidade de 
cirurgia geral, para preenchimento de três postos de trabalho na categoria 
de assistente, visando o exercício de funções em regime de contrato 
individual de trabalho por tempo indeterminado, e conforme aviso 
n.º 12500/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 217, de 
10 de novembro de 2014, torna-se pública a lista de classificação final, 
homologada em 26/03/2015, pelo Presidente do Conselho Diretivo, da 
ARS Alentejo:

Lista de Classificação Final
1 — José Manuel Lima de Carvalho — 7, 4 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.

13 de abril de 2015. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula Alexan-
dra Ângelo Ribeiro Marques.

208572517 


