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 Despacho (extrato) n.º 7164/2015
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Re-

gional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., de 27 de abril de 2015, 
foi autorizada a consolidação da mobilidade interna, nos termos do 
artigo 99.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, do assistente hospita-
lar, Joaquim António Dores Custódio, do mapa pessoal da Direção 
Geral de Reinserção e Serviços Prisionais para o mapa de pessoal da 
ARSLVT, I. P.

8 de maio de 2015. — O Vogal do Conselho Diretivo da Adminis-
tração Regional de Saúde de Lisboa e Vale Tejo, I. P., Nuno Ribeiro de 
Matos Venade.

208738916 

 Despacho (extrato) n.º 7165/2015
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da Administração 

Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., de 30 de abril de 
2015, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna, nos termos 
do artigo 99.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, da assistente opera-
cional, Maria João da Silva Félix, pertencendo ao mapa de pessoal da 
ARSLVT, I. P. /ACES do Estuário do Tejo.

21 de maio de 2015. — O Vogal do Conselho Diretivo da Adminis-
tração Regional de Saúde de Lisboa e Vale Tejo, I. P., Nuno Ribeiro de 
Matos Venade.

208740202 

 Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P.

Aviso n.º 7226/2015
Findo o prazo de recrutamento de pessoal médico, com a especialidade 

de pneumologia, que concluiu o respetivo internato médico na 2.ª época 
de 2014, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 28, de 10 de fevereiro de 2014, aviso n.º 1572 -B/2015, torna-
-se pública a lista de classificação final, homologada em 08/06/2015, 
pelo Presidente do Conselho Diretivo, da ARS Alentejo:

Lista de Classificação Final

1 — Dalila Oliveira Ferreira Espirito Santo — 18,9 valores
2 — Inês Filipe Cunha Sanches — a)
3 — Jorge Marques do Vale — a)
4 — Sílvia da Silva Correia — a)
a) Candidato excluído por falta de comparência à entrevista

Após a publicação do presente aviso no Diário da República, a 
mencionada 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.

22 de junho de 2015. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula Ale-
xandra Ângelo Ribeiro Marques.

208744901 

 Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P.

Aviso (extrato) n.º 7227/2015
Torna -se público que, o procedimento concursal comum aberto no 

âmbito do Aviso n.º 1572 -B/2015 no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 28, de 10 de fevereiro de 2015, Referência E15, para recrutamento 
de trabalhadores médicos com vista à celebração de contrato individual 
de trabalho por tempo indeterminado, para o preenchimento de 1 posto 
de trabalho, da Carreira Médica da área de Otorrinolaringologia, proce-
dente do Despacho n.º 1036 -B/2015 publicado no Diário da República 
2.ª série, n.º 21 — 3.º suplemento de 30 de janeiro, retificado pela Decla-
ração de Retificação n.º 90 -A/2015, publicada no Diário da República 
2.ª série, n.º 22 de 2 de fevereiro, em conjugação com o Despacho 
n.º 800 -A/2015, publicado no Diário da República 2.ª série, n.º 17, de 26 

de janeiro, proferido neste caso, ao abrigo do artigo 22.º -C do Estatuto 
do SNS, ficou deserto por desistência do único candidato.

16 de junho de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da Ad-
ministração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Dr. João Manoel da 
Silva Moura dos Reis.

208740487 

 Aviso (extrato) n.º 7228/2015

Procedimento simplificado de seleção conducente ao recrutamento 
de pessoal médico para a categoria de assistente, da área de 
Saúde Pública — carreira especial médica dos estabelecimentos 
do setor público administrativo integrados no Serviço Nacional 
de Saúde.

Nos termos dos n.os 5 a 7 e 13 do artigo 12.º -A do Decreto -Lei n.º 203/2004, 
de 18 de agosto, conjugado com o n.º 2 do artigo 3.º do Decreto -Lei 
n.º 45/2009, de 13 de fevereiro, e em cumprimentos do Despacho 
n.º 5952 -A/2015, de Sua Exa. o Sr. Secretário de Estado da Saúde, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 106, de 2 de junho 
de 2015, faz -se público que, por deliberação do Conselho Diretivo da 
Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P., datada de 18 de 
junho de 2015, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar 
da data da publicação do presente aviso no Diário da República, pro-
cedimento de recrutamento simplificado destinado ao preenchimento 
de 1 posto de trabalho para a categoria de assistente da área de Saúde 
Pública, da carreira especial médica dos estabelecimentos com a natureza 
jurídica de entidade pública integrados no Serviço Nacional de Saúde.

1 — Requisitos de admissão
Podem candidatar -se ao procedimento simplificado aberto pelo pre-

sente aviso, os médicos detentores do grau de especialista na área de 
saúde pública, que tenham concluído o respetivo internato médico na 
1.ª época de 2015, cujo contrato a termo resolutivo incerto se tenha man-
tido, nos termos do n.º 6 do artigo 12.º -A do Decreto -Lei n.º 203/2004, 
de 18 de agosto, por remissão do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto -Lei 
n.º 45/2009, de 13 de fevereiro.

2 — Prazo de apresentação de candidaturas
Dez dias úteis, contados a partir da data da publicação do presente 

aviso no Diário da República.
3 — Método de seleção
3.1 — O método de seleção tem por base o resultado da prova de 

avaliação final do internato médico e de uma entrevista de seleção a 
realizar para o efeito, nos termos do n.º 5 do artigo 12.º -A do Decreto -Lei 
n.º 203/2004, de 14 de agosto, aditado pelo Decreto -Lei n.º 45/2009, 
de 13 de fevereiro;

3.2 — A entrevista de seleção referida no ponto anterior tem por 
base, em particular, a informação constante do currículo apresentado 
pelo interessado, mediante o qual o candidato proceda a uma descrição 
sucinta das atividades desenvolvidas no âmbito da respetiva formação 
médica especializada.

4 — Caracterização do(s) posto(s) de trabalho
Aos postos de trabalho cuja ocupação aqui se pretende corresponde o 

conteúdo funcional estabelecido nos artigos 7.º -B e 11.º do Decreto -Lei 
n.º 177/2009, de 4 de agosto, alterado pelo Decreto -Lei n.º 266 -D/2012, 
de 31 de dezembro.

5 — Remuneração
A remuneração base mensal ilíquida a atribuir, corresponde ao nível 

remuneratório da 1.ª posição remuneratória da categoria de assistente 
da carreira especial médica, da tabela remuneratória dos trabalhadores 
médicos integrados na carreira especial médica, aprovada pelo De-
creto Regulamentar n.º 51 -A/2012, de 31 de dezembro, para um regime 
de trabalho a que corresponde 40 horas de trabalho normal semanal.

6 — Locais de trabalho:
As funções serão exercidas na Unidade de Saúde Pública do Agrupa-

mento de Centros de Saúde do Algarve II — Barlavento.
7 — Prazo de validade
O procedimento de recrutamento simplificado aberto pelo presente 

aviso é válido para a ocupação dos postos de trabalho acima enunciados, 
terminando com o seu preenchimento.

8 — Legislação aplicável
O procedimento de recrutamento simplificado aberto pelo presente 

aviso rege -se pelo disposto nos n.os 5 a 7 e 13 do artigo 12.º -A do Decreto-
-Lei n.º 203/2004, de 18 de agosto, aplicáveis por remissão do n.º 2 do ar-
tigo 3.º do Decreto -Lei n.º 45/2009, de 13 de fevereiro, pelo Decreto -Lei 
n.º 177/2009, de 4 de agosto, alterado pelo Decreto -Lei n.º 266 -D/2012, 
de 31 de dezembro, e Portaria n.º 207/2011, de 24 de maio de 2011.

9 — Horário de trabalho
O período normal de trabalho é de 40 horas semanais, nos termos 

do artigo 20.º do Decreto -Lei n.º 177/2009, de 4 de agosto, respetiva-


