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 Deliberação n.º 1324/2015
Por deliberação do Conselho de Administração deste Centro Hospi-

talar de 05.05.2015:
Tânia das Dores Estrela Gago, Interna do Internato Médico de Gastren-

terologia, do Mapa de Pessoal do CHAlgarve, EPE, em regime de con-
trato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto — au-
torizada a acumular funções públicas, nos termos n.º 2 do artigo 16.º do 
Decreto -Lei n.º 203/2004, de 18 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 45/2009, de 13 de fevereiro, conjugado com o n.º 6 do artigo 49.º 
da Portaria n.º 251/2011 de 24 de junho, no Departamento de Ciências 
Biomédicas e Medicina da Universidade do Algarve, pelo período de 
um ano, com efeitos a 01 de abril de 2015, como Assistente, em regime 
de acumulação a 20 %, correspondente a oito horas letivas semanais.

5 de junho de 2015. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos 
Humanos, Rita Carvalho.

208740795 

 Deliberação n.º 1325/2015
Por deliberação do Conselho de Administração deste Centro Hospi-

talar de 20.05.2015:
Pedro Rafael Caveirinhas Bebiano Rouxinol, Interno do Internato 

Médico de Medicina Interna, do Mapa de Pessoal do CHAlgarve, EPE, 
em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo reso-
lutivo incerto — autorizado a acumular funções públicas, nos termos 
nº 2 do art.º 16º do Decreto -Lei nº 203/2004, de 18 de agosto, alterado 
pelo Decreto - Lei nº 45/2009, de 13 de fevereiro, conjugado com o nº 6 
do art.º 49º da Portaria nº 251/2011 de 24 de junho, no Departamento 
de Ciências Biomédicas e Medicina da Universidade do Algarve, pelo 
período de um ano, com efeitos a 1 de abril de 2015, como Assistente, 
em regime de acumulação a 50 %, correspondente a vinte horas letivas 
semanais.

17.06.2015. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, 
Rita Carvalho.

208740884 

 CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, E. P. E.

Declaração de retificação n.º 557/2015

Declaração de retificação ao Aviso n.º 6148/2015, inserto no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 108, de 04 -06 -2015

Dado ter saído com inexatidão a publicação inserta no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 108, de 04 -06 -2015 – Aviso n.º 6148/2015, 
ponto 16, página 14499, onde se lê:

“16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vogais efetivos:
1.º Vogal efetivo: Dr. José Manuel Avelar Lopes Freitas, Assis-

tente Graduado Sénior de Gastrenterologia do Hospital Garcia de 
Orta, EPE;”

deverá ler -se:
“16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vogais efetivos:
1.º Vogal Efetivo: Dr. João Manuel Avelar Lopes Freitas, Assis-

tente Graduado Sénior de Gastrenterologia do Hospital Garcia de 
Orta, EPE;”
22 de junho de 2015. — O Diretor da Área de Gestão de Recursos 

Humanos, António Delgado.
208740965 

 CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 7200/2015
1 — Nos termos dos n.os 5 a 7 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, faz -se público que, por 
deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa 
Norte, E. P. E., datada de 12 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, procedimento concursal simplificado de recru-
tamento de pessoal médico, para a categoria de Assistente Hospitalar, 
com a especialidade de Radioterapia da carreira especial médica, para a 
celebração de contrato individual de trabalho por tempo indeterminado, 
tendo em vista a ocupação de um posto de trabalho.

2 — O presente procedimento simplificado, destina -se aos médicos 
que tenham sido colocados no Centro Hospitalar Lisboa Norte, E. P. E., 
em vaga preferencial da especialidade de Radioterapia.

3 — Requisitos de admissão: podem candidatar -se ao procedimento 
simplificado aberto pelo presente aviso os médicos detentores do grau 
de especialista da área de Radioterapia que tenham ocupado vaga pre-
ferencial, no Centro Hospitalar Lisboa Norte, E. P. E., e ainda não se 
encontrem vinculados por tempo indeterminado a serviços ou estabe-
lecimentos do Serviço Nacional de Saúde.

4 — Prazo de apresentação de candidaturas: 10 dias úteis, contados 
a partir do dia seguinte à publicação do presente aviso no Diário da 
República.

5 — Método de seleção: 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 18 de agosto, aditado pelo Decreto -Lei 
n.º 45/2009, de 13 de fevereiro.

6 — Caracterização do posto de trabalho: ao posto de trabalho cuja 
ocupação aqui se pretende corresponde o conteúdo funcional estabelecido 
no artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 176/2009, de 4 de agosto, e artigo 7.º -A 
aditado pelo Decreto -Lei n.º 266 -D/2012, de 31 de dezembro.

7 — Remuneração: a remuneração base mensal ilíquida a atribuir 
corresponde à remuneração de ingresso na categoria de Assistente.

8 — Local de Trabalho: Centro Hospitalar Lisboa Norte, E. P. E., com 
instalações na Rua Prof. Egas Moniz, 1649 -035, e Alameda das Linhas 
de Torres, 117, 1749 -001, ambos em Lisboa — podendo o mesmo ser 
desenvolvido em qualquer uma das Unidades que integram o Centro 
Hospitalar, bem como em outras Instituições com as quais o mesmo 
tenha ou venha a ter acordos ou protocolos de colaboração.

9 — 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.

10 — Legislação aplicável: o procedimento de recrutamento simpli-
ficado aberto pelo presente aviso rege -se pelo disposto nos n.os 5 a 7 do 
artigo 12.º -A do Decreto -Lei n.º 203/2004, de 18 de agosto, aplicáveis 
por remissão do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 45/2009, de 13 
de fevereiro, pelo Decreto -Lei n.º 176/2009, de 4 de agosto, e Decreto-
-Lei n.º 266 -D/2012, de 31 de dezembro, e pelas disposições da Lei 
n.º 83 -C/2013, de 31 de dezembro.

11 — Horário de trabalho: o período normal de trabalho é de 40 
(quarenta) horas semanais.

12 — Formalização das candidaturas:
12.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-

mento dirigido ao Presidente do Conselho de Administração do Centro 
Hospitalar Lisboa Norte, E. P. E., em suporte de papel, podendo ser 
entregue pessoalmente no Serviço de Recursos Humanos, sito no piso 2 
no Centro Hospitalar Lisboa Norte, E. P. E., no período compreendido 
entre as 8 e às 17 horas, ou, enviada através de correio registado, com 
aviso de receção, para o endereço postal do Centro Hospitalar Lisboa 
Norte, E. P. E., sito na Av. Professor Egas Moniz, 1649 -035 Lisboa, até 
à data limite fixada na publicação.

12.2 — Do requerimento devem constar os seguintes elementos:
a) Identificação do requerente (nome, estado civil, naturalidade, 

número e data do bilhete de identidade/cartão de cidadão, residência, 
código postal, endereço eletrónico e telefone);

b) Pedido para ser admitido ao concurso;
c) Identificação do concurso, o número, data e página do Diário da 

República onde se encontra publicado o presente aviso;
d) Identificação dos documentos que instruem o requerimento, bem 

como a sua sumária caracterização;
e) Natureza do vínculo e estabelecimento ou serviço em que se en-

contra a exercer funções;
f) Endereço para onde deve ser remetido qualquer expediente relativo 

ao procedimento de recrutamento.

12.3 — A candidatura deverá ser acompanhada dos seguintes ele-
mentos:

a) Documento comprovativo do grau de especialista na área de exer-
cício profissional a que respeita o concurso, com indicação do resultado 
quantitativo da prova de avaliação final do respetivo internato médico;

b) Documento comprovativo do cumprimento do dever militar ou de 
serviço cívico, quando obrigatório;

c) Declaração emitida pelo próprio candidato em que comprove pos-
suir a robustez física e o perfil psíquico exigidos para o exercício de 
funções profissionais públicas;
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d) Certificado do registo criminal;
e) Documento comprovativo de inscrição na Ordem dos Médicos;
f) Fotocópia do bilhete de identidade/cartão do cidadão;
g) Um exemplar de curriculum vitae, elaborado em modelo europeu, 

num total máximo de dez páginas, assinado e rubricado.

12.4 — A apresentação dos documentos referidos nas alíneas b) e d) do 
ponto anterior pode ser substituída, por declaração no requerimento, sob 
compromisso de honra e em alíneas separadas, da situação precisa em que 
o candidato se encontra relativamente a cada um desses requisitos.

13 — Composição e identificação do júri: o júri do presente procedi-
mento de recrutamento simplificado terá a seguinte composição:

Presidente: Dra. Marília Maria Liberato Jorge Lemos — Assistente 
Graduada Sénior de Radioterapia do Centro Hospitalar Lisboa Norte, 
E. P. E.

Vogais Efetivos:
Dra. Maria Filomena Brazão Carvalho de Pina — Assistente Graduada 

de Radioterapia do Centro Hospitalar Lisboa Norte, E. P. E.
Dra. Vera Margarida de Azevedo Andrade Arnaut Mendonça Cata-

rino — Assistente de Radioterapia do Centro Hospitalar Lisboa Norte, 
E. P. E.

Vogais Suplentes:
Dra. Ana Luísa Cardoso Vasconcelos — Assistente de Radioterapia 

do Centro Hospitalar Lisboa Norte, E. P. E.
Dra. Miriam Ferreira Abdulrehman — Assistente de Radioterapia do 

Centro Hospitalar Lisboa Norte, E. P. E.

14 — Afixação da lista de candidatos admitidos e excluídos: a lista 
de candidatos admitidos e excluídos será afixada nas instalações do 
Centro Hospitalar Lisboa Norte, E. P. E., sitas na Avenida Professor 
Egas Moniz, 1649 -035 Lisboa, e disponibilizadas na página eletrónica 
em www.chln.min -saude.pt.

15 — Igualdade de oportunidades no acesso ao emprego: em cumpri-
mento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administração Pública, 
enquanto entidade empregadora, promove ativamente uma política de 
igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao em-
prego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente 
no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

22 de junho de 2015. — O Diretor do Serviço de Recursos Humanos, 
Rogério Alexandre Branco Fernandes Costa.

208739053 

 CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VISEU, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 7201/2015

Procedimento concursal simplificado de recrutamento de pes-
soal médico para a categoria de Assistente Hospitalar, com 
a especialidade de Oncologia Médica, da carreira médica 
hospitalar.
1 — Nos termos do estabelecido na cláusula 7.ª do acordo coletivo 

de trabalho, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 48, 
de 29 de dezembro de 2011, celebrado entre o Centro Hospitalar de 
Coimbra, E. P. E., e outros e a Federação Nacional dos Médicos e 
outro — tramitação do procedimento concursal de recrutamento para 
os postos de trabalho da carreira médica, adiante designado, abre-
viadamente, por ACT, conjugado com o artigo 15.º do Decreto -Lei 
n.º 176/2009, de 4 de agosto, que estabelece o regime da carreira dos 
médicos nas entidades públicas empresariais e nas parcerias em saúde, 
em regime de gestão e financiamento privados, integradas no Serviço 
Nacional de Saúde, bem como os respetivos requisitos de habilitação 
profissional e percurso de progressão profissional e de diferenciação 
técnico -científica, torna -se público, que deliberação do Conselho 
de Administração de 17/06/2015, se encontra aberto procedimento 
concursal simplificado para constituição de relação jurídica de em-
prego privado sem termo, cujo contrato será celebrado nos termos 
da legislação laboral privada aplicável, destinado ao preenchimento 
de um posto de trabalho de assistente da carreira médica para o Ser-
viço de Oncologia Médica, no mapa de pessoal do Centro Hospitalar 
Tondela -Viseu, E. P. E.

2 — Tipo de concurso — o concurso é aberto aos médicos internos 
colocados no Centro Hospitalar -Tondela Viseu, E. P. E., e que tenham 
concluído, na 1.ª época do internato de 2015, a formação específica 
na especialidade de Oncologia Médica, ao abrigo de vaga preferencial 
atribuída ao Centro Hospitalar Tondela -Viseu, E. P. E., nos termos do 

artigo 12.º -A do Decreto -Lei n.º 203/2004, de 18 de agosto, introduzido 
pelo Decreto -Lei n.º 45/2009, de 13 de fevereiro que determina que os 
médicos internos colocados em vagas preferenciais assumem a obrigação 
de, após a conclusão do internato, exercer funções no estabelecimento 
ou serviço onde se verificou a necessidade que deu lugar à vaga pre-
ferencial, por um período igual ao do respetivo programa de formação 
médica especializada, incluindo repetições.

3 — Prazo de validade — o procedimento concursal é válido para 
a ocupação do posto de trabalho enunciado, terminando com o seu 
preenchimento.

4 — Política de igualdade — em cumprimento da alínea h) do ar-
tigo 9.º da Constituição, a Administração Pública, enquanto entidade 
empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportu-
nidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão 
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda 
e qualquer forma de discriminação.

5 — Obrigatoriedade de permanência pelo período mínimo de 
três anos.

5.1 — Nos termos do n.º 2 do artigo 22.º -C do Estatuto do Serviço Na-
cional de saúde, aprovado pelo Decreto  -Lei n.º 11/93, de 15 de janeiro, 
aditado pela Lei n.º 83 -C/2013, de 31 de dezembro, e conforme Despacho 
n.º 4827 -A/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, 
de 8 de maio, determina -se que os trabalhadores médicos que venham 
a ser recrutados para preenchimento dos postos de trabalho abrangido 
pelo procedimento de recrutamento aberto pelo presente aviso, ficam 
obrigados a permanecer, pelo período mínimo de três anos, no posto de 
trabalho para o qual venham a ser selecionados em resultado da lista de 
ordenação final e que, nessa sequência, venham a ocupar.

5.2 — Ainda nos termos do mencionado dispositivo, agora no seu 
n.º 3, e ao abrigo do mesmo despacho, salienta -se que o médico que pro-
ceda, por sua iniciativa, à resolução do contrato, no decurso dos primeiros 
três anos de vigência do mesmo, com o serviço ou estabelecimento onde 
foi colocado nos termos do presente procedimento concursal, fica inibido 
de celebrar novo contrato de trabalho, pelo período de dois anos, com 
qualquer entidade integrada no Serviço Nacional de Saúde.

6 — Prazo de apresentação de candidaturas — 10 dias úteis, con-
tados a partir da data da publicação do presente aviso no Diário da 
República.

7 — Legislação aplicável — o procedimento concursal rege -se pelo 
disposto no acordo coletivo de trabalho, publicado no Boletim do Tra-
balho e Emprego, n.º 48, de 29 de dezembro de 2011, celebrado entre o 
Centro Hospitalar de Coimbra, E. P. E., e outros e a Federação Nacional 
dos Médicos e outro — tramitação do procedimento concursal de recru-
tamento para postos de trabalho da carreira médica.

8 — Caraterização do posto de trabalho — ao posto de trabalho 
apresentado a concurso corresponde o conteúdo funcional estabele-
cido no artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 176/2009, de 4 de agosto e na 
cláusula 10.ª do acordo coletivo de trabalho publicado no Boletim do 
Trabalho e Emprego, n.º 41, de 8 de novembro de 2009, celebrado 
entre o Centro Hospitalar de Coimbra, E. P. E., e outros e a Federação 
Nacional dos Médicos e o Sindicato Independente dos Médicos. Nos 
termos do disposto no artigo 12.º -A do Decreto -Lei n.º 203/2004, 
de 18 de agosto introduzido pelo Decreto -Lei n.º 45/2009, de 13 de 
fevereiro, que determina que os médicos internos colocados em vagas 
preferenciais assumem a obrigação de, após a conclusão do internato, 
exercer funções no estabelecimento ou serviço onde se verificou a 
necessidade que deu lugar à vaga preferencial, por um período igual 
ao do respetivo programa de formação médica especializada, incluindo 
repetições, os profissionais contratados deverão obrigatoriamente 
exercer funções no Centro Hospitalar Tondela -Viseu, E. P. E., pelo 
período de 48 meses.

9 — Local de trabalho — o trabalhador desenvolverá a sua ativi-
dade profissional no Centro Hospitalar Tondela -Viseu, E. P. E., sito na
Av. Rei D. Duarte, 3504 -509 Viseu, sem prejuízo do regime de mobi-
lidade geral aplicável às relações jurídicas de emprego ao abrigo do 
Código do Trabalho.

10 — Posicionamento remuneratório — a remuneração base mensal 
ilíquida corresponde o valor de 2.746,24 € (dois mil setecentos e quarenta 
e seis euros e vinte e quatro cêntimos) no regime de tempo completo 
de 40 horas semanais.

11 — Requisitos de admissão — podem ser admitidos a concurso os 
médicos internos que concluíram o internato médico na primeira época 
de 2015 ao abrigo da vaga preferencial atribuído ao Centro Hospitalar 
Tondela -Viseu, E. P. E., nos termos do artigo 12.º -A do Decreto -Lei 
n.º 203/2004, de 18 de agosto e que constam na Lista de Classificação 
Final relativa à Avaliação Final do Internato Médico de Oncologia 
Médica e que estejam inscritos na Ordem dos Médicos e ter a situação 
perante a mesma devidamente regularizada.

12 — Formalização das candidaturas — A candidatura deverá ser 
efetuada através de requerimento, dirigido ao Presidente do Conselho de 
Administração do Centro Hospitalar Tondela -Viseu, E. P. E., em suporte 


