
Diário da República, 2.ª série — N.º 196 — 7 de outubro de 2015  28935

de 10 de dezembro e pela Portaria n.º 229 -A/2015, de 3 de agosto, e 
cláusulas 21.ª, 22.ª e 23.ª do Acordo Coletivo de Trabalho, publicado 
no Boletim do Trabalho e Emprego n.º 48, de 29 de dezembro de 2011, 
e considerando os critérios de valorização dos fatores definidos pelo 
júri previamente ao termo do prazo de entrega das candidaturas e do 
conhecimento dos currículos dos candidatos.

11.1 — Avaliação e discussão curricular — Consistem na apreciação 
e discussão do currículo profissional do candidato, sendo considerados 
e ponderados os elementos de maior relevância para o posto de trabalho 
a ocupar constante na primeira ata do júri, sendo obrigatoriamente con-
siderados os critérios constantes no artigo 20.º da Portaria n.º 207/2011, 
de 24 de maio, alterado pela Portaria n.º 355/2013, de 10 de dezembro 
e pela Portaria n.º 229 -A/2015, de 3 de agosto.

11.2 — Prova Prática — Destina -se a avaliar a capacidade do candi-
dato para resolver problemas e atuar, assim como reagir, em situações 
do âmbito da área profissional de Anestesiologia, com a apresentação 
e discussão de um plano de gestão clínica do serviço ou unidade da 
área de Anestesiologia, tendo em vista a maximização da eficiência, a 
melhoria contínua da qualidade, metas e objetivos a alcançar e a forma 
de seguimento e avaliação de resultados.

12 — As atas do júri onde constam os parâmetros de avaliação e 
respetiva ponderação de cada um dos critérios de seleção a utilizar, a 
grelha classificativa e o sistema de valoração final, serão facultadas aos 
candidatos sempre que solicitadas.

13 — Resultados e ordenação final dos candidatos:
13.1 — Os resultados da avaliação curricular são obtidos pela média 

aritmética das classificações atribuídas por cada membro do júri.
13.2 — A ordenação final dos candidatos é efetuada por ordem de-

crescente, na escala classificativa de 0 a 20 valores, em resultado da 
média aritmética ponderada de 70 % e 30 % das classificações quan-
titativas obtidas, respetivamente, na avaliação e discussão curricular e 
na prova prática.

13.3 — Apenas podem ser recrutados os candidatos que obtenham 
classificação final igual ou superior a 10 valores, sem arredonda-
mentos.

14 — Em situações de igualdade de valoração, aplicam -se os crité-
rios de ordenação preferencial estabelecidos no artigo 23.º da Portaria 
n.º 207/2011, de 24 de maio, alterado pela Portaria n.º 355/2013, de 10 
de dezembro e pela Portaria n.º 229 -A/2015, de 3 de agosto, e na cláusula 
25.ª do Acordo Coletivo de Trabalho, publicado no Boletim do Trabalho 
e Emprego n.º 48, de 29 de dezembro de 2011.

15 — Política de igualdade — em cumprimento da alínea h) do 
artigo 9.º da Constituição da República Portuguesa, a Administra-
ção Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente 
uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres 
no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando 
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de des-
criminação.

16 — Afixação das listas — A lista de candidatos admitidos e excluí-
dos e a de classificação unitária de ordenação final, serão afixadas no 
placard Serviço de Recursos Humanos do CHMA, sito na Rua Cupertino 
de Miranda 4761 — 917 em Vila Nova de Famalicão, disponibilizadas 
na página eletrónica do CHMA (www.chma.pt) e comunicadas aos can-
didatos através do endereço eletrónico mencionado no requerimento de 
admissão ao concurso, sendo esta última, após homologação, publicada 
na 2.ª série do Diário da República.

17 — Composição e identificação do Júri — O júri do presente pro-
cedimento de recrutamento terá a seguinte composição:

Presidente — Dr.ª Maria de Fátima Campos de Figueiredo — As-
sistente Graduado Sénior de Anestesiologia do Centro Hospitalar do 
Médio Ave, EPE.

Vogais efetivos:

Dr. Carlos Manuel Machado Correia — Assistente Graduado Sénior de 
Anestesiologia do Hospital da Senhora da Oliveira Guimarães, EPE.

Dr.ª Maria Filomena Faria da Costa — Assistente Graduado Sénior de 
Anestesiologia do Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco 
Gentil, EPE.

Vogais suplentes:

Dr.ª Aurora Luísa Ferreira Salgado Cadeco — Assistente Graduado 
Sénior de Anestesiologia da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, 
EPE.

Dr.ª Maria Filomena Nuria Oliveira Cerejo — Assistente Graduado 
Sénior de Anestesiologia do Instituto Português de Oncologia do Porto 
Francisco Gentil, EPE.

 CENTRO HOSPITALAR DE SÃO JOÃO, E. P. E.

Aviso n.º 11515/2015
Devidamente homologada pelo Conselho de Administração deste 

Centro Hospitalar em 10 de setembro de 2015, a seguir se publica a 
lista de classificação final do procedimento concursal comum para pre-
enchimento de 1 posto de trabalho na categoria de Assistente Graduado 
Sénior de Imunohemoterapia, da carreira médica hospitalar, aberto por 
aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 103, de 28 de 
maio de 2015:

Fernando Manuel Ferreira Araújo — 20 Valores
30 de setembro de 2015. — O Diretor do Serviço de Gestão de Re-

cursos Humanos, Renato Garrido Matos.
208983269 

 Aviso n.º 11516/2015

Devidamente homologada pelo Conselho de Administração deste 
Centro Hospitalar em 22 de julho de 2015, a seguir se publica a lista 
de classificação final do procedimento concursal comum para preen-
chimento de 1 posto de trabalho na categoria de Assistente Graduado 
Sénior de Cirurgia Cardiotorácica, da carreira médica hospitalar, aberto 
por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 8, de 13 de 
janeiro de 2015: 

José Manuel de Lima Pinheiro Torres — 17,4 valores.

30 de setembro de 2015. — O Diretor do Serviço de Gestão de Re-
cursos Humanos, Renato Garrido Matos.

208983082 

 PARQUE ESCOLAR, E. P. E.

Despacho n.º 11257/2015
Nos termos do n.º 2 do artigo 42.º do Código do Procedimento Ad-

ministrativo e na qualidade de Diretor -Geral de Investimento, designo 
o Eng. António Jorge Martins Fernandes Dias, Diretor da Divisão de 
Investimento Norte, para me substituir nas minhas ausências, faltas ou 
impedimentos.

O presente despacho retroage, produzindo os seus efeitos a 13 de 
agosto de 2015.

27 de agosto de 2015. — O Diretor -Geral de Investimento, José Victor 
de Macedo e Brito Pereira Nunes.

308968032 

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, E. P. E.

Deliberação (extrato) n.º 1869/2015
Por deliberação de 22 de setembro de 2015, do Conselho de Admi-

nistração da ULS-Castelo Branco, E.P.E.:

Maria Graça Rocha Fonseca, Assistente Graduada de Medicina 
Geral e Familiar, da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, 
EPE — Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Castelo 
Branco — Autorizada a redução do seu horário semanal (de 38 horas 
para 37 horas semanais), ao abrigo do n.º 10 do artigo 24.º do Decreto-
-Lei n.º 73/90, de 6 de março, sucessivamente alterado e aplicável por 
força do disposto na al. a) do art.º 36.º do Decreto -Lei n.º 177/2009, 
de 04/08, al. c) do n.º 2 do art.º 5.º do decreto -lei n.º 266 -D/2012, 
de 31/12 e Circular Informativa n.º 6/2010, da ACSS, de 6/06/2010, 
com efeitos a 1 de agosto de 2015. (Isento de fiscalização prévia do 
Tribunal de Contas.)

28 de setembro de 2015. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Dr. António Vieira Pires.

208983025 

17.1 — O primeiro vogal efetivo substituirá o presidente nas suas 
faltas e impedimentos.

30 de setembro de 2015. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Prof. Doutor Américo dos Santos Afonso.

208983844 


