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II — As competências indicadas supra são subdelegadas sem pre-
juízo das competências próprias a exercer pelos titulares dos cargos 
de direção intermédia, nos termos do artigo 8.º (e Anexo II, a que se 
refere a alínea e) do n.º 1 e a alínea h) do n.º 2 do mesmo artigo) da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, 
de 22 de dezembro.

III — A presente subdelegação produz efeitos desde 2 de novembro 
de 2015, ficando por este meio ratificados todos os atos que, no âmbito 
das competências subdelegadas, tenham entretanto sido praticados pelo 
referido dirigente.

26 de novembro de 2015. — O Conselho Diretivo da Adminis-
tração Regional de Saúde do Centro, I. P.: Dr. José Manuel Azenha 
Tereso, presidente — Dr.ª Maria Augusta Mota Faria da Conceição, 
vice-presidente — Dr. Luís Manuel Militão Mendes Cabral, vogal.
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 Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P.

Aviso n.º 14634/2015
Findo o prazo de recrutamento de pessoal médico, com a es-

pecialidade de saúde pública, que concluiu o respetivo internato 
médico na 1.ª época de 2015, cujo aviso de abertura foi publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 123, de 26 de junho de 2015, 
aviso n.º 7117//2015, torna -se pública a lista de classificação final, 
homologada em 16/11/2015, pelo Presidente do Conselho Diretivo, 
da ARS Alentejo:

Lista de Classificação Final
1 — André Peralta Santos — 18,47 valores
2 — Dinarte Nuno Teixeira Viveiros — 17,28 valores
3 — João Duarte Félix — 12,68 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.

18 de novembro de 2015. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula 
Alexandra Ângelo Ribeiro Marques.
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 Aviso n.º 14635/2015
Findo o prazo de recrutamento de pessoal médico, com a especialidade 

de psiquiatria, que concluiu o respetivo internato médico na 1.ª época 
de 2015, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 123, de 26 de junho de 2015, aviso n.º 7117//2015, torna -se 
pública a lista de classificação final, homologada em 16/11/2015, pelo 
Presidente do Conselho Diretivo, da ARS Alentejo:

Lista de Classificação Final
1 — Margarida Inês Pires Duarte — 19,64 valores
2 — Maria Inês Alcoforado Archer Barradas Resende — 19,10 valores
3 — Ana Sofia Castro Cruz — 18,98 valores
4 — Daniela Assunção Faria — a)
5 — Emanuel Filipe Leite dos Santos — 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.

18 de novembro de 2015. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula 
Alexandra Ângelo Ribeiro Marques.
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 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Direção-Geral do Ensino Superior

Aviso n.º 14636/2015
Publica -se, nos termos do n.º 2 do 21.º do Decreto -Lei n.º 43/2014, de 

18 de março, que, por meu despacho de 2 de abril de 2015, proferido ao 
abrigo do n.º 1 do referido artigo do mesmo diploma legal, foi registada, 
nos termos do anexo ao presente aviso, que dele faz parte integrante, 
a criação do curso técnico superior profissional de Contabilidade e 
Fiscalidade pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto 
Politécnico da Guarda.

24 de novembro de 2015. — O Diretor -Geral do Ensino Superior, 
Prof. Doutor João Queiroz.

ANEXO
1 — Instituição de ensino superior
Instituto Politécnico da Guarda — Escola Superior de Tecnologia 

e Gestão

2 — Curso técnico superior profissional
T042 — Contabilidade e Fiscalidade

3 — Número de registo
R/Cr 22/2015

4 — Área de educação e formação
344 — Contabilidade e Fiscalidade

5 — Perfil profissional
5.1 — Descrição geral
Contribuir para a gestão dos sistemas de informação financeira da 

organização, pública ou privada, ao nível do registo contabilístico e 
fiscal, e do planeamento e controlo dos processos internos de gestão, 
de forma a produzir informação relevante de apoio à administração e à 
direção na tomada de decisões.

5.2 — Atividades principais
a) Selecionar, analisar e preparar informação relevante de natureza 

financeira, necessária ao cumprimento das obrigações contabilísticas 
pela organização pública ou privada;

b) Assegurar os procedimentos necessários ao cumprimento das 
obrigações da organização pública ou privada perante a administração 
fiscal;

c) Preparar orçamentos por funções e centros de responsabilidade 
da organização pública ou privada, bem como relatórios de desvios 
de performance, analisando as causas e as consequências desses 
desvios;

d) Preparar informação de apoio à elaboração de pareceres e de relató-
rios para a administração e ou direção, na gestão económica e financeira 
da organização pública ou privada;

e) Implementar sistemas de informação para as áreas financeira, 
contabilística e fiscal da organização pública ou privada;

f) Planear e executar a gestão contabilística e fiscal através de modelos 
operacionais de compras e de vendas da organização pública ou privada, 
realizadas no contexto nacional e internacional;

g) Utilizar aplicações informáticas de suporte à gestão contabilística 
e fiscal da organização pública ou privada promovendo a desmateria-
lização dos processos;

h) Elaborar projeções de investimentos e planos de negócios de acordo 
com as necessidades da organização pública e privada;

i) Interpretar e produzir informação em língua inglesa;
j) Preparar, organizar e interpretar dados para relatórios recorrendo 

a métodos estatísticos.

6 — Referencial de competências
6.1 — Conhecimentos
a) Conhecimentos abrangentes de língua portuguesa;
b) Conhecimentos fundamentais de língua inglesa;
c) Conhecimentos abrangentes de estatística aplicada aos negócios;
d) Conhecimentos fundamentais de empreendedorismo;
e) Conhecimentos abrangentes de direito fiscal;
f) Conhecimentos abrangentes de fiscalidade nacional e internacional;
g) Conhecimentos abrangentes de direito comercial e das obrigações;
h) Conhecimentos abrangentes de direito Laboral;


