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e) Elaborar relatórios regulares de acompanhamento e monitorização 
da execução física dos projetos, reportando eventuais irregularidades, 
preocupações ou riscos na boa execução e consecução dos projetos;

f) Articular com todos os promotores do novo mecanismo finan-
ceiro dos EEA Grants (e apoiando -os no plano técnico e cientifico) 
que desenvolvam projetos de natureza técnico -científica no domínio 
da Saúde Mental;

g) Propor medidas de adequação dos projetos em curso neste domínio, 
alternativas de mitigação de riscos, com vista ao alcance dos resultados 
contratados em sede de candidatura;

h) Responsabilidade técnica pelas visitas, avaliação e preparação dos 
relatórios intercalares e finais, bem como pela formulação de eventuais 
medidas de corretivas, e acompanhamento dos resultados da sua imple-
mentação e das visitas efetuadas aos promotores;

i) Elaborar um relatório final, discriminando as metodologias desen-
volvidas e resultados obtidos com a execução do contrato.

Perfil de competências:
Experiência em gestão e acompanhamento da área de Saúde Mental, 

experiência no conhecimento dos procedimentos de elaboração de re-
latórios financeiros e de relatórios técnicos e de relatórios de despesas 
a serem incluídos nos projetos financiados;

Experiência na elaboração de relatórios de progresso e de ativida-
des destinadas às entidades financiadoras (em língua inglesa e portu-
guesa);

Aptidões linguísticas ao nível B1 da língua inglesa; Bons conhecimen-
tos de língua inglesa para redigir documentos e efetuar comunicações 
orais;

Domínio de sistemas informáticos em ambiente Microsoft Office;
Capacidade para elaborar e efetuar comunicações orais nos eventos 

de âmbito nacional;
Capacidade para trabalhar em equipa e em ambiente multidisciplinar 

e compromisso enraizado do cumprimento dos prazos;
Conhecimentos de arquivo e responsabilidade pela manutenção do 

mesmo;
Resistência ao stress;
Experiência em contexto de reuniões internacionais e cooperação 

em projetos europeus.

3 — Habilitações Literárias: Licenciatura em Enfermagem; Ciên-
cias Farmacêuticas; Biologia; Análises Clínicas; Psicologia; Psicologia 
Clínica

4 — Requisitos gerais de admissão: Ser titular de relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado.

5 — Local de trabalho: Instalações da Administração Central do 
Sistema de Saúde, I. P., em Lisboa.

6 — Prazo de apresentação das candidaturas:10 dias úteis a contar do 
dia seguinte à publicação do presente aviso no Diário da República.

7 — 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.

8 — Apresentação da candidatura: A candidatura deve ser obrigatoria-
mente 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 candida-
tura 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.

9 — Seleção dos candidatos: A seleção dos candidatos será efetuada 
através de avaliação curricular com base na análise do currículo profissio-
nal, 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).

10 — 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.

28 de setembro de 2016. — A Presidente do Conselho Diretivo, Marta 
Temido.

209899388 

 Aviso n.º 12259/2016
A Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., conforme des-

pacho da Presidente do Conselho Diretivo de 19 de setembro de 2016, 

pretende proceder ao preenchimento de um posto de trabalho por re-
curso à mobilidade, para exercício de funções no núcleo executivo EEA 
Grants, 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 — Caracterização 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 — Caracterização do posto de trabalho:
Referência 2016/M6/EEA Grants: 1 posto de trabalho da carreira de 

técnico superior para a área Doenças Transmissíveis
Atividades:
a) Acompanhamento da execução dos projetos financiados na área 

das doenças transmissíveis com uma compreensão abrangente de todas 
as fases de execução dos projetos;

b) Analisar, verificar e documentar o desenvolvimento dos projetos da 
área suprarreferida e a sua conformidade com os resultados previstos em 
sede de candidatura e contratualizados, bem como a respetiva adequação 
técnico -científica, tendo em conta os normativos em vigor;

c) Verificar o cumprimento dos objetivos, outputs e outcomes acor-
dados entre os países doadores e o Estado Português e constantes dos 
documentos conformadores;

d) Organizar, com caráter regular reuniões de coordenação e análise 
de resultados com os representantes da ACSS adstritos ao projeto bem 
como com os promotores dos projetos;

e) Elaborar relatórios regulares de acompanhamento e monitorização 
da execução física dos projetos, reportando eventuais irregularidades, 
preocupações ou riscos na boa execução e consecução dos projetos;

f) Articular com todos os promotores do novo mecanismo financeiro 
dos EEA Grants (e apoiando -os no plano técnico e cientifico) que desen-
volvam projetos de natureza técnico -científica no domínio das Doenças 
Transmissíveis e das resistências aos antimicrobianos;

g) Propor medidas de adequação dos projetos em curso neste domínio, 
alternativas de mitigação de riscos, com vista ao alcance dos resultados 
contratados em sede de candidatura;

h) Responsabilidade técnica pelas visitas, avaliação e preparação dos 
relatórios intercalares e finais, bem como pela formulação de eventuais 
medidas de corretivas, e acompanhamento dos resultados da sua imple-
mentação e das visitas efetuadas aos promotores;

i) Elaborar um relatório final, discriminando as metodologias desen-
volvidas e resultados obtidos com a execução do contrato.

Perfil de competências:
Experiência em gestão e acompanhamento da área das Doenças Trans-

missíveis, experiência no conhecimento dos procedimentos de elabora-
ção de relatórios financeiros e de relatórios técnicos e de relatórios de 
despesas a serem incluídos nos projetos financiados;

Experiência na elaboração de relatórios de progresso e de ativida-
des destinadas às entidades financiadoras (em língua inglesa e portu-
guesa);

Aptidões linguísticas ao nível B1 da língua inglesa; Bons conhecimen-
tos de língua inglesa para redigir documentos e efetuar comunicações 
orais;

Domínio de sistemas informáticos em ambiente Microsoft Office;
Capacidade para elaborar e efetuar comunicações orais nos eventos 

de âmbito nacional;
Capacidade para trabalhar em equipa e em ambiente multidisciplinar 

e compromisso enraizado do cumprimento dos prazos;
Conhecimentos de arquivo e responsabilidade pela manutenção do 

mesmo;
Disponibilidade para apreender e gosto pelas aprendizagens;
Resistência ao stress.

3 — Habilitações Literárias: Licenciatura em Enfermagem; Ciên-
cias Farmacêuticas; Biologia; Análises Clínicas; Psicologia; Psicologia 
Clínica

4 — Requisitos gerais de admissão: Ser titular de relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado.

5 — Local de trabalho: Instalações da Administração Central do 
Sistema de Saúde, I. P., em Lisboa.

6 — Prazo de apresentação das candidaturas: 10 dias úteis a contar do 
dia seguinte à publicação do presente aviso no Diário da República.

7 — 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.
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Deve ser acompanhada de curriculum vitae detalhado e atualizado e de 
fotocópia dos documentos comprovativos das habilitações literárias.

8 — Apresentação da candidatura: A candidatura deve ser obrigatoria-
mente 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 candida-
tura 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.

9 — Seleção dos candidatos: A seleção dos candidatos será efetuada 
através de avaliação curricular com base na análise do currículo profissio-
nal, 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).

10 — 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.

28 de setembro de 2016. — A Presidente do Conselho Diretivo, Marta 
Temido.

209899566 

 Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Aviso n.º 12260/2016

Procedimento simplificado de seleção conducente
ao recrutamento de pessoal médico para a categoria

de assistente, da área hospitalar da carreira médica

Publicação da lista de classificação final — Medicina Física
e de Reabilitação

Por despacho de 26 de setembro de 2016 do Dr. Ponciano Oliveira, 
Vogal do Conselho Diretivo desta Instituição, torna -se pública a lista ho-
mologada de classificação final relativa ao procedimento simplificado de 
recrutamento de pessoal médico, concluído o respetivo internato médico 
na 2.ª época de 2015, com vista à celebração de contrato individual de 
trabalho, por tempo indeterminado, ao abrigo do Código do Trabalho, 
para ocupação de posto de trabalho na categoria de Assistente, da área 
hospitalar de Medicina Física e de Reabilitação, da carreira Médica, a 
que se reporta o aviso n.º 5669 -A/2016 — Referência A13, publicado 
no D.R., 2.ª série, n.º 84, de 2 de maio:

Lista de classificação final 

Ordenação Nome do candidato Nota final

1.º Luís Filipe Ramos Boaventura. . . . . . . . . . 18,1 valores
Filipe José Ferreira Monteiro Félix de Mo-

rais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) 

a) Excluído(a), por não ter comparecido à Entrevista Profissional de Seleção.

 28/09/2016. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.

209899996 

 Aviso n.º 12261/2016

Procedimento simplificado de seleção conducente ao recrutamento
de pessoal médico para a categoria

de assistente, da área hospitalar da carreira médica

Publicação da lista de classificação final — Oftalmologia
Por despacho de 23 de setembro de 2016 do Dr. Ponciano Oliveira, 

Vogal do Conselho Diretivo desta Instituição, torna -se pública a lista ho-
mologada de classificação final relativa ao procedimento simplificado de 
recrutamento de pessoal médico, concluído o respetivo internato médico 
na 2.ª época de 2015, com vista à celebração de contrato individual de 
trabalho, por tempo indeterminado, ao abrigo do Código do Trabalho, 
para ocupação de postos de trabalho na categoria de Assistente, da área 
hospitalar de Oftalmologia, da carreira Médica, a que se reporta o aviso 

n.º 5669 -A/2016 — Referência A17, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 84, de 2 de maio:

Lista de classificação final 

Ordenação Nome do candidato Nota final

1.º Ana Raquel Marcos Figueiredo . . . . . . . . 19 valores
2.º Cristina Maria Ferreira Sousa  . . . . . . . . . 18 valores

 28/09/2016. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.

209900025 

 Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.

Despacho (extrato) n.º 11981/2016
Por Despacho de 13 de setembro de 2016, da Diretora Executiva do 

Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Litoral, por subdelegação 
de competências, foi autorizada, por período de um ano, a acumulação 
de funções privadas, em horário pós -laboral, no Centro Social Júlio 
Antunes, à enfermeira Maria de Fátima Gonçalves Neto Pereira, nos 
termos e ao abrigo dos artigos 22 e 23 da Lei n.º 35/2014 de 20 de 
junho, sem prejuízo do cumprimento da carga horária semanal a que 
está vinculada.

13 de setembro de 2016. — O Presidente do Conselho Diretivo da 
ARS Centro, I. P., Dr. José Manuel Azenha Tereso.

209901176 

 Despacho (extrato) n.º 11982/2016
Por Despacho de 14 de setembro de 2016, da Diretora Executiva do 

Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Litoral, por subdelegação 
de competências, foi autorizada, por período de um ano, a acumulação 
de funções públicas, em horário pós -laboral, no IPL — Instituto Poli-
técnico de Leiria, ao Técnico de Diagnostico e Terapêutica, ao Dr. José 
Emanuel Nunes Vital, nos termos e ao abrigo dos artigos 21 e 23 da 
Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, sem prejuízo do cumprimento da carga 
horária semanal a que está vinculado.

14 de setembro de 2016. — O Presidente do Conselho Diretivo da 
ARS Centro, I. P., Dr. José Manuel Azenha Tereso.

209901281 

 Despacho (extrato) n.º 11983/2016
Por Despacho de 15 de setembro de 2016, da Diretora Executiva do 

Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Litoral, por subdelegação 
de competências, foi autorizada, por período de um ano, a acumulação 
de funções privadas, em horário pós — laboral, no INEM e no Serviço 
de Urgência do Hospital de Pombal, à Assistente Graduada de Medi-
cina Geral e Familiar, Dr.ª Cláudia Catarina Vieira da Silva Oliveira 
Ribeiro nos termos e ao abrigo dos artigos 22 e 23 da Lei n.º 35/2014 
de 20 de junho, sem prejuízo do cumprimento da carga horária semanal 
de 40 horas a que está vinculada.

15 de setembro de 2016. — O Presidente do Conselho Diretivo da 
ARS Centro, I. P., Dr. José Manuel Azenha Tereso.

209901249 

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

Aviso (extrato) n.º 12262/2016
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 2619/2013, publicado no Diário da República, 
2.ª serie n.º 38, foi celebrado contrato de trabalho em funções públi-
cas por tempo indeterminado, com efeitos a partir de 01 de novembro
de 2015, com a trabalhadora Elsa Maria Calheiros Leal Raposo Peixe, 
para o preenchimento de um posto de trabalho da carreira de enfermagem, 
do mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, I. P.,/ACES Almada/Seixal, com a remuneração base
 de 1.386,92 € (mil trezentos e oitenta e seis euros e noventa e dois cêntimos), 
e que se situa entre a 1.ª e a 2.ª posição remuneratória da respetiva categoria.


