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na carreira/categoria de Técnico de Informática do grau 1, nível 1, 
celebrado a 8 de janeiro de 2016.

26 de julho de 2016. ― A Vogal do Conselho Diretivo, Sandra Isabel 
Silva Pereira.

209770191 

 TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA 
SOCIAL E ECONOMIA

Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P.

Aviso n.º 9810/2016
1 — O Conselho Diretivo do Instituto do Emprego e Formação 

Profissional, I. P., notifica os candidatos dos concursos de promoção rela-
tivos aos anos de 2004, 2005 e 2006, abertos pelo Aviso n.º 10245/2015, 
de 8 de setembro, publicado no Diário da República n.º 175, 2.ª série, de 
que se encontram disponíveis na página do INA, em www.ina.pt/iefp, as 
listas classificativas finais provisórias correspondentes ao ano de 2006.

2 — Os candidatos que pretenderem exercer o seu direito de pro-
núncia, em sede de audiência dos interessados, dispõem de um prazo 
de 10 dias úteis, contados a partir da data da publicitação deste aviso, 
nos termos dos artigos 121.º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo, devendo, para o efeito, utilizar o formulário eletrónico 
disponibilizado na página do INA, em www.ina.pt/iefp.

3 — Mais se informa que as listas classificativas finais provisó-
rias também se encontram afixadas, para consulta, nas instalações do 
IEFP, I. P., sitas na Rua de Xabregas, n.º 52, 1949 -003 Lisboa.

2016 -08 -04. — A Diretora do Departamento de Planeamento, Gestão 
e Controlo, Ana Cristina Gaspar da Silva Alves.

209789284 

 SAÚDE

Gabinete do Secretário de Estado da Saúde

Despacho n.º 10046/2016
1 — Considerando a proposta do Hospital do Espírito Santo de 

Évora, E. P. E., e o parecer favorável do Conselho Diretivo da Admi-
nistração Regional de Saúde do Alentejo, I. P., autorizo o exercício de 
funções médicas a tempo parcial pelo aposentado Bernardino Garcia 
Fernandes Páscoa, nos termos e para os efeitos do estatuído no Decreto-
-Lei n.º 89/2010, de 21 de julho, alterado pelo Decreto -Lei n.º 53/2015, 
de 15 de abril, em particular nos artigos 4.º e 5.º, em conjugação com o 
artigo 113.º da Lei n.º 7 -A/2016, de 30 de março.

2 — O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da sua 
publicação.

27 de julho de 2016. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 
Martins dos Santos Delgado.

209772127 

 Despacho n.º 10047/2016
1 — Considerando a proposta do Conselho Diretivo da Administra-

ção Regional de Saúde do Centro, I. P., autorizo o exercício de funções 
médicas a tempo parcial pelo aposentado António Silva Cabeço, nos 
termos e para os efeitos do estatuído no Decreto -Lei n.º 89/2010, de 
21 de julho, alterado pelo Decreto -Lei n.º 53/2015, de 15 de abril, em 
particular, nos artigos 4.º e 5.º, em conjugação com o artigo 113.º da 
Lei n.º 7 -A/2016, de 30 de março.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 11 de julho de 
2016.

27 de julho de 2016. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 
Martins dos Santos Delgado.

209772046 

 Despacho n.º 10048/2016
1 — Considerando a proposta do Agrupamento de Centros de Saúde 

Lisboa Central e o parecer favorável do Conselho Diretivo da Admi-
nistração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., autorizo o 
exercício de funções médicas a tempo parcial pela aposentada Anabela 
da Costa Caldeira, nos termos e para os efeitos do estatuído no Decreto-

-Lei n.º 89/2010, de 21 de julho, alterado pelo Decreto -Lei n.º 53/2015, 
de 15 de abril, em particular, nos artigos 4.º e 5.º, em conjugação com 
o artigo 113.º da Lei n.º 7 -A/2016, de 30 de março.

2 — O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da sua 
publicação.

27 de julho de 2016. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 
Martins dos Santos Delgado.

209772102 

 Despacho n.º 10049/2016
1 — Considerando a proposta do Centro Hospitalar de Lisboa 

Ocidental, E. P. E., e o parecer favorável do Conselho Diretivo da Admi-
nistração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., autorizo 
o exercício de funções médicas a tempo parcial pela aposentada Luísa 
Amélia Rolim Dias Almada Barão Cunha, nos termos e para os efeitos 
do estatuído no Decreto -Lei n.º 89/2010, de 21 de julho, alterado pelo 
Decreto -Lei n.º 53/2015, de 15 de abril, em particular nos artigos 4.º 
e 5.º, em conjugação com o artigo 113.º da Lei n.º 7 -A/2016, de 30 de 
março.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de março de 
2016.

27 de julho de 2016. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 
Martins dos Santos Delgado.

209772143 

 Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.

Aviso n.º 9811/2016
A Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., conforme des-

pacho da Presidente do Conselho Diretivo de 27 de julho de 2016, 
pretende proceder ao preenchimento de um posto de trabalho por recurso 
à mobilidade, para exercício de funções na Unidade de Instalações e 
Equipamentos (UIE) do Departamento de Gestão da Rede de Serviços 
e Recursos em Saúde (DRS), nos termos do disposto nos artigos 92.º a 
100.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada 
em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

1 — Caraterização da Oferta:
Tipo de oferta: Mobilidade.
Remuneração: Nos termos da alínea d) do n.º 2 e n.º 3 do artigo 38.º 

da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro (LOE 2015), em vigor por 
força da aplicação do artigo 18.º da Lei n.º 7 -A/2016 de 30 de março 
(LOE 2016).

2 — Caraterização do posto de trabalho:
Referência 2016/M1/DRS -UIE: 1 posto de trabalho da carreira de 

técnico superior para a área de instalações e equipamentos.
Atividades:
Elaboração de documentos técnicos nas diferentes áreas da engenharia 

mecânica;
Apreciação e elaboração de pareceres sobre projetos de instalações, 

equipamentos e sistemas mecânicos, sistemas de produção e gestão de 
energia e sistemas de gestão técnica centralizada e gestão dos respetivos 
projetos;

Acompanhamento dos processos de parcerias público -privadas, na 
área da engenharia mecânica;

Elaboração de documentos técnicos, nos domínios da engenharia 
mecânica, para processos de contratação pública de empreitadas e de 
serviços associados a empreitadas, apreciação e elaboração de pareceres 
sobre as correspondentes propostas e gestão dos respetivos processos;

Elaboração de pareceres técnicos sobre investimentos no âmbito do 
Despacho 10220/2014, de 8 de agosto;

Desenvolvimento de metodologias de avaliação de instalações de 
saúde na área da engenharia mecânica;

Gestão de processos relacionados com os programas ECO.AP e PEBC 
e outros relativos à área da eficiência energética.

Perfil de competências:
Conhecimentos e prática em projeto, ou em gestão de projeto, ou em 

fiscalização ou em obra de edifícios hospitalares nas áreas das instala-
ções e equipamentos de AVAC e de redes de fluidos, privilegiando  -se 
conhecimentos e prática na área da conservação e gestão de energia na 
ótica da eficiência energética dos edifícios.

Habilitações literárias:
Licenciatura em Engenharia Mecânica.
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3 — Requisitos gerais de admissão:
Ser titular de relação jurídica de emprego público por tempo inde-

terminado.
4 — Local de trabalho:
Instalações da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., 

em Lisboa.
5 — Prazo de apresentação das candidaturas:
10 dias úteis a contar do dia seguinte à publicação do presente aviso 

no Diário da República.
6 — Formalização da candidatura:
A candidatura deve ser formalizada, através de requerimento diri-

gido à Presidente do Conselho Diretivo da ACSS, I. P., com a menção 
expressa do vínculo, da carreira/categoria que detém, da posição e 
nível remuneratório e a correspondente remuneração mensal, contacto 
telefónico e e -mail.

Deve ser acompanhada de curriculum vitae detalhado e atualizado e 
de fotocópia dos documentos comprovativos das habilitações literárias.

7 — Apresentação da candidatura:
A candidatura deve ser obrigatoriamente identificada com a menção 

“Recrutamento por Mobilidade” com indicação expressa do n.º do aviso 
do Diário da República e referência pretendida ou código da oferta da 
Bolsa de Emprego Público. A candidatura deverá ser apresentada até 
ao termo do prazo referido no ponto 5 do presente aviso, pessoalmente 
no Parque da Saúde de Lisboa — Edifício n.º 16, Avenida do Brasil 
n.º 53 — 1700 -063 Lisboa ou através de correio registado com aviso 
de receção para a mesma morada ou para o e -mail: recrutamentosc@
acss.min -saude.pt.

8 — Seleção dos candidatos:
A seleção dos candidatos será efetuada através de avaliação curri-

cular com base na análise do currículo profissional, complementada 
por entrevista profissional (apenas serão convocados para a realização 
da entrevista, os candidatos selecionados na avaliação curricular e que 
preencham os requisitos de admissão).

9 — A presente oferta de emprego será publicada na BEP, até ao 1.º 
dia útil seguinte à presente publicação e estará disponível na página 
eletrónica da ACSS, I. P.

27 de julho de 2016. — A Presidente do Conselho Diretivo, Marta 
Temido.

209771682 

 Declaração de retificação n.º 788/2016
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/2012, publicado no Diário da República, 2.ª sé-
rie, n.º 130, 1.º suplemento, de 6 de julho de 2012, por deliberação de 
19 -05 -2016 do Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema 
de Saúde, I. P., foi autorizada a alteração da constituição do Júri n.º 6 de 
Medicina Geral e Familiar, publicado no Aviso n.º 8861/2015, Diário da 
República, 2.ª série, n.º 156, de 12 de agosto, nos seguintes termos:

Onde se lê:

«Júri n.º 6 — ARS LVT
Presidente: Dr.ª Maria Helena Oliveira Morgado Canada — Assis-

tente Graduado Sénior — ACES Loures — Odivelas
Vogais efetivos:
1.º Vogal — Dr.ª Maria Edite Sardinha Sousa Branco — Assistente 

Graduado Sénior — ACES Lisboa Ocidental e Oeiras (substitui a 
Presidente em caso de falta ou impedimento)

2.º Vogal — Dr.ª Maria Cristina Milheiro de Mira Galvão — Assis-
tente Graduado — Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE

Vogais suplentes:
1.º Vogal — Dr. Luís Filipe Custódio Prazeres Pinto Eusébio — As-

sistente Graduado — ACES Almada Seixal
2.º Vogal — Dr.ª Ana Paula Gouveia Monteiro Morais Mafra — As-

sistente Graduado — ACES Amadora

[...]»

deve ler -se:

«Júri n.º 6 — ARS LVT
Presidente: Dr.ª Maria Helena Oliveira Morgado Canada — Assis-

tente Graduado Sénior — ACES Loures — Odivelas
Vogais efetivos:
1.º Vogal — Dr.ª Maria Edite Sardinha Sousa Branco — Assistente 

Graduado Sénior — ACES Lisboa Ocidental e Oeiras (substitui a 
Presidente em caso de falta ou impedimento)

2.º Vogal — Dr.ª Maria Cristina Milheiro de Mira Galvão — Assis-
tente Graduado — Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE

Vogais suplentes:
1.º Vogal — Dr. Joaquim Rocha Lopes — Assistente Graduado 

Sénior — USF Arruda dos Vinhos
2.º Vogal — Dr.ª Ana Paula Gouveia Monteiro Morais Mafra — As-

sistente Graduado — ACES Amadora

[...]»
28 de julho de 2016. — A Coordenadora da Unidade de Apoio à 

Gestão, Celeste Terêncio da Silva.
209772849 

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

Aviso (extrato) n.º 9812/2016
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 

de junho, torna -se público que, na sequência de procedimento concursal 
aberto por aviso n.º 2619, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 38, de 22 de fevereiro de 2013, foi celebrado contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a partir de 01 
de dezembro de 2015, com a trabalhadora Alda Isabel da Silva Catela, 
para o preenchimento de um posto de trabalho da carreira especial de 
enfermagem, do mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P.,/ACES Lisboa Norte, com a remuneração 
base de 1252,71 €, correspondente à posição remuneratória entre a 15 
e 19.ª da respetiva categoria.

Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 46.º da Lei Geral do Traba-
lho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
o júri para o período experimental terá a seguinte composição:

Presidente — Maria Teresa Videira Antunes, enfermeira da ARS de 
Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES Lisboa Norte.

1.ª vogal efetiva — Maria Helena dos Santos Clara Simões, enfer-
meira da ARS de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES Lisboa Norte, que 
substituirá o presidente nas suas faltas ou impedimentos.

2.ª vogal efetiva — Ana Cristina Martins Mendes dos Santos, enfer-
meira da ARS de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES Lisboa Norte.

1.ª vogal suplente — Angelina da Purificação Matos Guerra, enfer-
meira da ARS de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES Lisboa Norte.

2.ª vogal suplente — Aida Maria Costa Nunes Lopes Ferreira, enfer-
meira da ARS de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES Lisboa Norte.

O período experimental inicia -se com a celebração do contrato e tem 
a duração de 90 dias, correspondente à duração determinada pela n.º 1, 
da cláusula 6.ª, do Acordo Coletivo de Trabalho n.º 1/2009.

22 de junho de 2016. — O Vogal do Conselho Diretivo, Nuno Venade.
209772321 

 Aviso (extrato) n.º 9813/2016
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de

20 de junho, torna-se público que, na sequência de procedimento concur-
sal aberto por aviso n.º 2619, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 38, de 22 de fevereiro de 2013, foi celebrado contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a partir de 01 de 
novembro de 2015, com a trabalhadora Lúcia Filomena Jesus Vicente 
Lopes Samouco Cardoso, para o preenchimento de um posto de trabalho 
da carreira especial de enfermagem, do mapa de pessoal da Adminis-
tração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES Lisboa 
Norte, com a remuneração base de 1201,48 €, correspondente à 1.ª po-
sição remuneratória do nível remuneratório 15, da respetiva categoria.

Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 46.º da Lei Geral do Tra-
balho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, o júri para o período experimental terá a seguinte composição:

Presidente — Maria Teresa Videira Antunes, enfermeira da ARS de 
Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES Lisboa Norte.

1.ª vogal efetiva — Maria Helena dos Santos Clara Simões, enfer-
meira da ARS de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES Lisboa Norte, que 
substituirá o presidente nas suas faltas ou impedimentos.

2.ª vogal efetiva — Ana Cristina Martins Mendes dos Santos, enfer-
meira da ARS de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES Lisboa Norte.

1.ª vogal suplente — Angelina da Purificação Matos Guerra, enfer-
meira da ARS de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES Lisboa Norte.


