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2 — O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da sua
publicação.
18 de novembro de 2016. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Martins dos Santos Delgado.
210034047
Despacho n.º 14387/2016
1 — Considerando a proposta do Agrupamento de Centros de Saúde do
Algarve II — Barlavento e o parecer favorável do Conselho Diretivo da
Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P., autorizo o exercício
de funções médicas a tempo completo pelo aposentado Armando Telmo
Morais Moreira, 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.
18 de novembro de 2016. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Martins dos Santos Delgado.
210034071

Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
Aviso n.º 14968/2016
A Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., conforme deliberação do Conselho Diretivo de 14 de novembro de 2016, pretende
proceder ao preenchimento de quatro postos 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/M7/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 específicas:
Conhecimentos e prática em projeto, ou em gestão de projeto, ou em
fiscalização ou em obra de edifícios hospitalares nas áreas das instalações 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.
Referência 2016/M8/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
eletrotécnica;
Apreciação e elaboração de pareceres sobre projetos de instalações,
equipamentos e sistemas elétricos, sistemas de segurança integrada e
sistemas de gestão técnica centralizada e gestão dos respetivos projetos;
Acompanhamento dos processos de parcerias público-privadas, na
área da engenharia eletrotécnica;
Elaboração de documentos técnicos, nos domínios da engenharia
eletrotécnica, 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 eletrotécnica;
Gestão de processos relacionados com os programas ECO.AP e PEBC
e outros relativos à área da eficiência energética.
Perfil de competências específicas:
Conhecimentos e prática em projeto, ou em gestão de projeto, ou em
obra de edifícios hospitalares nas áreas das centrais, das redes de distribuição e das instalações de utilização de energia elétrica, privilegiando-se
conhecimentos e prática na área da gestão técnica centralizada e das
instalações de telecomunicações ou na área das energias renováveis.
Habilitações literárias:
Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica.
Referência 2016/M9/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 civil;
Apreciação e elaboração de pareceres sobre projetos de fundações e
estruturas e de construção civil e gestão dos respetivos projetos;
Acompanhamento dos processos de parcerias público-privadas, na
área da engenharia civil;
Elaboração de documentos técnicos, nos domínios da engenharia
civil, 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 civil.
Perfil de competências específicas:
Conhecimentos na área da construção de edifícios hospitalares,
privilegiando-se conhecimentos nas áreas do conforto ambiental em
edifícios, da qualidade, segurança e ambiente da construção e das instalações prediais.
Habilitações literárias:
Licenciatura em Engenharia Civil, preferencialmente, com especialização na área de estruturas ou construção.
Referência 2016/M10/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
sanitária e do ambiente;
Apreciação e elaboração de pareceres sobre projetos de instalações,
equipamentos e sistemas de águas e esgotos e estudos de ambiente e
gestão dos respetivos projetos;
Acompanhamento dos processos de parcerias público-privadas, na
área da engenharia sanitária e do ambiente;
Elaboração de documentos técnicos, nos domínios da engenharia
sanitária e do ambiente, 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 sanitária.
Gestão de processos relacionados com os programas ECO.AP e PEBC
e outros relativos à área da eficiência hídrica.

35405

Diário da República, 2.ª série — N.º 229 — 29 de novembro de 2016
Perfil de competências específicas:
Conhecimentos e prática nas áreas dos estudos ambientais, da gestão
de projetos de instalações de águas e saneamento e da gestão de resíduos
de edifícios hospitalares.
Habilitações literárias:
Licenciatura em Engenharia do Ambiente com especialização na área
de Engenharia Sanitária ou em Engenharia do Ambiente.
2.1 — Perfil de competências comum:
Experiência profissional comprovada de, pelo menos, 2 anos no contexto das respetivas áreas; capacidade para dinamizar e integrar equipas
de trabalho com vista ao desenvolvimento de projetos; grande capacidade de trabalho, planeamento e organização, personalidade proativa e
espírito de iniciativa; boa capacidade de comunicação escrita e oral e
facilidade de relacionamento interpessoal; conhecimentos de informática
na ótica do utilizador, designadamente Word, Excel, Access, Power
Point, Internet, MS Project e Microsoft Outlook; bons conhecimentos
de inglês, falado e escrito.
3 — Requisitos gerais de admissão:
Ser titular de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado.
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 dirigido 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 curricular 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.
16 de novembro de 2016. — A Presidente do Conselho Diretivo,
Marta Temido.
210034639

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Despacho n.º 14388/2016
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Ponciano Oliveira, datado de 02/12/2015,
foi autorizada a mobilidade interna consolidada da enfermeira Adelaide
Cristina Castro Araújo do mapa de pessoal da Administração Regional
de Saúde do Norte, I. P./Agrupamento de Centros de Saúde do Grande

Porto IV — Póvoa de Varzim/Vila do Conde para o mapa de pessoal da
Administração Regional de Saúde do Norte, I. P./Agrupamento de Centros de Saúde do Ave — Famalicão, ao abrigo do disposto na alínea a)
do n.º 3 do art. 99.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, com efeitos à data do despacho.
2016-08-09. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
210032419
Despacho n.º 14389/2016
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Ponciano Oliveira, datado de 14/01/2016,
foi autorizada a mobilidade interna consolidada da técnica de 2.ª classe
da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica, área de fisioterapia,
Eunice Isabel Rodrigues Gomes, do mapa de pessoal da Administração
Regional de Saúde do Norte, I. P./Agrupamento de Centros de Saúde
Trás-os-Montes — Alto Tâmega e Barroso para o mapa de pessoal
da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P./Agrupamento de
Centros de Saúde do Douro I — Marão e Douro Norte, ao abrigo do
disposto na alínea a) do n.º 3 do art. 99.º da LTFP, aprovada pela Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, com efeitos à data do despacho.
2016-08-09. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
210032427
Despacho n.º 14390/2016
Por despacho de 15 de outubro de 2015 do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Ponciano
Oliveira, no âmbito de competência subdelegada, foi autorizada a equiparação a bolseiro ao Técnico Superior, Vítor Fernando Abreu de Sousa,
a exercer funções no Programa Integrado de apoio à Comunidade, para
a realização da tese no âmbito do Doutoramento em Psicologia (área de
Psicologia clínica), promovida pelo Instituto Universitário de Ciências
Psicológicas e da Vida, de 2015-11-02 a 2015-12-14, na modalidade de
ausência a tempo inteiro.
2016-08-09. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
210035205
Despacho n.º 14391/2016
Por despacho de 17 de dezembro de 2015 do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Ponciano
Oliveira, foi autorizada a consolidação da mobilidade na categoria da
Assistente Técnica Salomé da Silva Oliveira, do mapa de pessoal do
Agrupamento de Escolas João Silva Correia, para o mapa de pessoal
da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P./Agrupamento de
Centros de Saúde de Entre Douro e Vouga II — Aveiro Norte, nos termos
do disposto na alínea a) do n.º 3 do artigo 99 da LTFP, aprovado pela Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, com efeitos à data do despacho.
2016-08-09. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
210035602
Despacho n.º 14392/2016
Por despacho de 21 de janeiro de 2016 do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Ponciano
Oliveira, foi autorizada a consolidação da mobilidade na categoria da
Assistente Técnica Natália de Oliveira Gomes, do mapa de pessoal do
Agrupamento de Escolas de Arrifana, para o mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P./Agrupamento de Centros
de Saúde de Entre o Douro e Vouga II — Aveiro Norte, nos termos do
disposto na alínea a) do n.º 3 do artigo 99 da LTFP, aprovado pela Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, com efeitos à data do despacho.
2016-08-09. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
210032192
Despacho n.º 14393/2016
Por despacho de 15 de março de 2016 do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Ponciano
Oliveira, foi autorizada a consolidação da mobilidade na categoria da
Assistente Operacional Henriqueta Almerinda de Matos Lopes, do mapa
de pessoal do INA — Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas, para o mapa de pessoal da Administração
Regional de Saúde do Norte, I. P./Agrupamento de Centros de Saúde

