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Administração Regional/ACES Central, Enfermeira, com efeitos a 1 de
janeiro de 2015.

Inspeção-Geral das Atividades em Saúde

6 de janeiro de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo, João
Moura Reis.
208352367

Aviso n.º 668/2015

Centro Hospitalar do Oeste
Aviso (extrato) n.º 667/2015
Para conhecimento dos interessados, em harmonia com o disposto
nos artigos 100.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, torna-se público o projeto de lista de classificação final ao procedimento concursal comum para recrutamento de trabalhadores com
relação jurídica de emprego público constituída, para preenchimento de
dezoito (18) postos de trabalho na carreira especial de enfermagem do
mapa de pessoal do Centro Hospitalar do Oeste, conforme pelo Aviso
n.º 10842/2014, publicado no Diário da República 2.ª série, n.º 187, de
29 de setembro de 2014:
Projeto de lista de classificação final
1 — Mónica Maria da Silveira Cordeiro Bettencourt — 20,00 — a)
2 — Raquel Sofia Neves da Silva — 20,00 — a)
3 — Eulália Sofia Rodrigues Luís — 20,00 — b)
4 — Marisa Isabel Figueiredo Ferreira — 20,00 — b)
5 — Raquel Patrícia Alves do Couto Bessa — 20,00 — b)
6 — Sílvia Raquel da Costa Diogo — 20,00 — c)
7 — Maria João Rodrigues dos Santos — 20,00 — b)
8 — Liliana Rodrigues Figueiredo Certo — 20,00 — b)
9 — Cristina Maria Fernandes dos Santos — 20,00 — b)
10 — Arlete Sofia Figueira dos Santos — 20,00 — b)
11 — Patrícia da Silva Lopes — 20,00 — b)
12 — Sérgio Manuel Murteira Ribeiro — 17,40
13 — Fernanda Cristina Dias de Sousa — 16,80
14 — Ana Margarida de Jesus Pereira Ribeiro — 16,40
15 — Daniela Lopes Felizardo — 14,00 — c)
16 — Pedro Tiago Pinto Teixeira Rodrigues — 14,00
17 — Fábio Cristiano Soares Martins — 12,40
18 — Cristina Maria Leitão Batista — 10,40
19 — Maria do Rosário Abreu Alves Galante — 10,00 — d)
20 — Ana Maria Anunciação Costa Dias dos Santos — 10,00
a) Após aplicação do segundo e terceiro critério de desempate;
b) Após aplicação do terceiro e quinto critério de desempate;
c) Após aplicação do terceiro e quarto critério de desempate;
d) Após aplicação do terceiro critério de desempate.
Ordem de prioridade dos critérios de desempate:
Primeiro: exercício de funções em qualquer Unidade do CHO;
Segundo: exercer ou ter exercido, comprovadamente, funções em
serviço de bloco operatório ou medicina interna, pelo menos durante
um ano civil;
Terceiro: classificação mais elevada no curso de licenciatura em
enfermagem;
Quarto: residir em qualquer um dos concelhos da área de influência
do CHO;
Quinto: tempo de exercício profissional.
Consideram-se assim notificados todos os candidatos, de que dispõem de 10 dias úteis, a contar a partir do dia seguinte à publicação
da presente lista no Diário da República, para Audiência dos Interessados, nos termos do Código do Procedimento Administrativo,
conforme dispõe o artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 437/91 de 8 de novembro, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 412/98
de 30 de dezembro, devendo, caso pretendam apresentar alegações
nesta fase, faze-lo por escrito e dirigindo ao Presidente do Júri do
concurso, através de carta registada e com aviso de receção, remetida
por correio ou entregue pessoalmente na Rua Diário de Noticias, s/n,
2500-176 Caldas da Rainha.
A presente lista será afixada no Centro Hospitalar do Oeste e na página
eletrónica em www.choeste.min-saude.pt.
09 de janeiro de 2015. — O Presidente do Conselho de Administração,
Dr. Carlos Manuel Ferreira de Sá.
208353144

Recrutamento por mobilidade interna de 2 técnicos superiores
para a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde
A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) pretende proceder
ao recrutamento de dois técnicos superiores, por recurso à mobilidade
de trabalhadores, nos termos do disposto nos artigos 92.º e seguintes
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, para o exercício de funções com a seguinte
caracterização:
1 — Caracterização do posto de trabalho ou atividade:
Participação, mediante o apoio técnico, na realização e ou instrução
de inspeções, auditorias, fiscalizações, inquéritos, processos disciplinares, bem como a elaboração de pareceres e estudos de elevado grau de
responsabilidade, autonomia e especialização no âmbito da atividade
de apoio à direção.
2 — Requisitos de admissão:
Habilitações literárias: Licenciatura ou grau académico superior em
Direito, Economia, Gestão, Finanças, Gestão de Empresas, Contabilidade
e Auditoria, Estatística ou Matemática;
3 — Relação jurídica:
Técnicos superiores com contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado preexistente na Administração Pública Central.
4 — Perfil pretendido:
Conhecimentos e experiência profissional preferencialmente na área
da saúde. Domínio de tecnologias de informação na ótica do utilizador
(folha de cálculo e processador de texto).
5 — Total de postos de trabalho:
Dois.
6 — Tipo de oferta:
Mobilidade, com possibilidade de consolidação nos termos da lei,
caso o trabalhador se venha a adaptar à equipa e ao tipo de temáticas
tratadas.
7 — Seleção:
Análise curricular e entrevista profissional.
8 — Remuneração:
Igual à que o trabalhador aufira no lugar de origem, nos termos previstos no artigo 38.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (LOE
para 2015).
9 — Local de trabalho:
Inspeção-geral das Atividades em Saúde, Avenida 24 de Julho, 2 L,
em Lisboa.
As respostas devem ser remetidas, no prazo de dez dias úteis a contar
da publicação do presente aviso no Diário da República, mediante requerimento dirigido à Inspeção-geral das Atividades em Saúde, Avenida
24 de Julho, 2 L, 1249 -072 Lisboa, com a menção expressa do vínculo,
da carreira/categoria detida, da posição e nível remuneratórios e da correspondente remuneração mensal, acompanhados do curriculum vitae,
detalhado e atualizado e que inclua o contacto telefónico e eletrónico,
bem como do certificado de habilitação literária. Para o efeito, pode ser
utilizado o endereço eletrónico igas@igas.min-saude.pt.
A presente oferta de emprego será igualmente publicitada em www.
bep.gov.pt, no 1.º dia útil seguinte à presente publicação.
05 de janeiro de 2015. — A Inspetora-Geral, Maria Edite Soares
Correia.
208348609

Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P.
Aviso n.º 669/2015
Procedimento concursal comum, para preenchimento de 1 posto
de trabalho da carreira de Técnico Superior, para área
de Marketing e Comunicação — Referência TS-GMC 01/2015
Nos termos do disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 30.º e nos artigos 33.º a
38.º todos da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LGTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugados com o artigo 19.º
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela
Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, torna-se público que por deliberação do Conselho Diretivo de 5 de novembro de 2014, encontra-se
aberto procedimento concursal comum, pelo prazo de 10 dias úteis a
contar da data da publicitação do presente aviso no Diário da República,
para o preenchimento de 1 posto de trabalho na categoria de Técnico
Superior, pertencente à carreira geral com a mesma designação, na área

