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14.2 — Prova Prática — destina -se a avaliar a capacidade do candi-
dato para resolver problemas e atuar, assim como reagir, em situações 
do âmbito da sua especialidade, com a apresentação e discussão de um 
plano de gestão clínica do Serviço ou Unidade da área de exercício pro-
fissional a que concorre, tendo em vista a maximização da eficiência, a 
melhoria continua da qualidade, metas e objetivos a alcançar e a forma 
de seguimento e avaliação de resultados.

15 — 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.

16 — Os resultados da avaliação e discussão curricular e da prova 
prática são estruturados numa escala de 0 a 20 valores, apenas podendo 
ser contratados os candidatos que obtenham classificação final igual ou 
superior a 10 valores, sem arredondamentos.

17 — Em situações de igualdade de valoração, aplicam -se os critérios 
de ordenação preferencial estabelecidos na Portaria n.º 207/2011, redação 
atual, ou no ACT da carreira médica.

18 — A lista de candidatos admitidos e excluídos e a lista unitária de 
ordenação final dos candidatos serão divulgadas no placard de afixação 
do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, sendo os candidatos no-
tificados nos termos do artigo 16.º da Portaria n.º 207/2011, de 24 de 
maio, redação atual, e do n.º 2 -b) da cláusula 18.ª do ACT da carreira 
médica.

19 — Constituição do júri:
a) Presidente — Prof. Doutor Horácio Urgel Silva Monteiro da 

Costa — Assistente Graduado Sénior de Cirurgia Plástica, do Centro 
Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, E. P. E.;

b) Vogais Efetivos:
1.º Dr. José Manuel Santos Silva Videira e Castro — Assistente Gra-

duado Sénior de Cirurgia Plástica, do Centro Hospitalar de Lisboa 
Central, E. P. E. — H S. José;

2.º Dr. Manuel José Figueiroa de França Gomes — Assistente Gra-
duado Sénior de Cirurgia Plástica, do Hospital Dr. Nélio Mendonça;

c) Vogais Suplentes:
1.º Prof. Doutor José Rosa Almeida — Assistente Graduado Sénior 

de Cirurgia Plástica, do Instituto Português de Oncologia de Lisboa 
Francisco Gentil, E. P. E.;

2.º Dr. Jorge Cruz Reis — Assistente Graduado Sénior de Cirurgia 
Plástica, do Centro Hospitalar de S. João, E. P. E.

O primeiro vogal efetivo substituirá a Presidente nas suas faltas e 
impedimentos.

23 de março de 2016. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. Laranja Pontes.

209462172 

 PARQUE ESCOLAR, E. P. E.

Despacho n.º 4575/2016

Artigo 1.º

1 — Ao abrigo do disposto nos artigos 44.º a 49.º do Código do Proce-
dimento Administrativo e nos termos do Despacho de Subdelegação de 
Poderes do Diretor -Geral de Investimento, Eng.º José Victor de Macedo 
e Brito Pereira Nunes, de 07 de março de 2016, subdelego, no âmbito 
do encerramento das intervenções de requalificação das escolas já em 
operação, nos Gestores de Contrato, Engª Ana Vasques, Arq. Cristina 
Oliveira, Eng.º Carlos Guerreiro, Eng.º Paulo Jesus, Eng.º Mário Coe-
lho, Eng.º Nuno Ho, Eng.º Nuno Simões, Eng.º Rui Boto, Eng.º Diogo 
Almeida, Eng.º João Martins, Engº Pedro Lucas, Eng.º Rui Correia e 
Eng.ª Susana Dias, nomeados para integrarem as Unidades Temporárias 
de Encerramento de Processos Sul, através do Despacho PCA/02/2014, 
de 25 de novembro de 2014, alterado pelos Despachos PCA/01/2015, 
de 24 de fevereiro de 2015 e PCA/03/2016, de 10 de fevereiro de 2016, 
todos do Presidente do Conselho de Administração, Dr. Luis Flores 
de Carvalho, os poderes que me foram subdelegados no artigo 1.º do 
supra referido Despacho de Subdelegação de Poderes de 07 de março 
de 2016, a saber:

a) Proceder à conferência, certificação, receção e aprovação de traba-
lhos, serviços e fornecimentos cuja gestão ou acompanhamento estejam 
incluídos no âmbito das suas atribuições;

b) Subscrever autos de consignação de obras, bem como autos de 
medição ou de retificação de medições dos trabalhos executados, e ainda 

os boletins de aprovação de materiais, autos de receção de mobiliário, 
de equipamentos e de outros bens;

c) Convocar e levar a efeito quaisquer vistorias, no âmbito da execu-
ção dos contratos de empreitada, e lavrar e assinar os respetivos autos, 
designadamente de receção ou de não receção, provisória ou definitiva, 
parcial ou total, assinalando a situação da execução dos trabalhos e todas 
as deficiências detetadas;

d) Assinar autos de suspensão previamente autorizados, bem como 
autos de entrega de objetos, estes últimos para efeitos do disposto no 
artigo 364.º do Código dos Contratos Públicos;

e) Convocar ou participar em reuniões de obra que não envolvam 
qualquer alteração ou modificação ao contrato de empreitada e assinar, 
em conjunto com o Diretor de Fiscalização, a respetiva ata;

f) Ordenar por escrito, nos termos e com a observância dos limites 
legais e com o devido enquadramento, a realização de trabalhos a mais 
e de trabalhos de suprimento de erros e omissões no âmbito de contratos 
públicos, decidir sobre as propostas de preços apresentadas pelos cocon-
tratantes, sobre a fixação de preços novos para a execução dos mesmos 
e autorizar a realização das correspondentes despesas;

g) Ordenar, por escrito, a supressão de trabalhos no âmbito da exe-
cução dos contratos celebrados, desde que tal não gere a obrigação 
de indemnização prevista no artigo 381.º do Código dos Contratos 
Públicos;

h) Aprovar requerimentos de modificações ao Plano de Trabalhos que 
não alterem o prazo final do contrato de empreitada e não acarretem, 
direta ou indiretamente, para a Parque Escolar, quaisquer custos, aprovar 
as minutas e outorgar os respetivos aditamentos aos contratos;

i) Aprovar os desenvolvimentos ao Plano de Segurança e Saúde 
apresentados pelos empreiteiros;

j) Aprovar revisões de preços no âmbito dos contratos de empreitada, 
de acordo com os cronogramas constantes dos contratos ou das suas 
alterações;

k) Exercer todos os poderes de direção sobre a equipa de fiscalização 
e coordenação de segurança, em estreito cumprimento do contrato ce-
lebrado para fiscalização e ou para coordenação de segurança da obra;

l) Aprovar, sob proposta do Diretor de Fiscalização, as telas finais e 
a compilação técnica dos projetos das obras executadas.

m) Aprovar as minutas e outorgar os contratos adicionais relativos 
a trabalhos a mais, a trabalhos de suprimento de erros e omissões e a 
trabalhos a menos, no âmbito de contratos públicos;

n) Proceder ao envio, nos termos e prazos previstos na Lei de Orga-
nização e Processo do Tribunal de Contas, para o Tribunal de Contas, 
dos contratos adicionais outorgados ao abrigo da presente ou de anterior 
delegação ou subdelegação de competências, com reporte de tal infor-
mação à Secretária -Geral.

2 — Os poderes mencionados no número anterior são subdelegados 
sem faculdade de subdelegação, podendo ser exercidos mediante decisão 
de cada um dos gestores nomeados.

Artigo 2.º

1 — A prática de quaisquer atos ao abrigo da presente subdelegação 
de competências fica sujeita ao cumprimento das seguintes regras:

a) Na prática de quaisquer atos ao abrigo da presente subdelegação 
de competências devem ser respeitadas as normas legais aplicáveis, bem 
como as normas, as instruções e os procedimentos internos aprovados 
pelo Conselho de Administração da Parque Escolar;

b) A autorização de realização de qualquer despesa ao abrigo da 
presente subdelegação de competências fica condicionada à verificação 
cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Previsão da despesa no orçamento da respetiva unidade orgânica 
aprovado pelo Conselho de Administração da Parque Escolar;

ii) Cumprimento do disposto nas normas legais aplicáveis sobre tal 
matéria, designadamente na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e nas leis 
do Orçamento de Estado que, em cada ano, sejam aprovadas.

2 — Em todos os atos praticados no exercício das competências ora 
subdelegadas, com exceção dos aplicáveis a ordens de pagamentos 
e similares, deverá, em cumprimento do disposto no artigo 48.º do 
Código do Procedimento Administrativo, ser utilizada uma expressão 
do tipo “Ao abrigo da subdelegação de competências”, fazendo -se 
menção à data, número e série do Diário da República, bem como 
ao número sob o qual o despacho de subdelegação de competências 
foi publicado.
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Artigo 3.º

Todos os atos praticados ao abrigo da presente subdelegação de com-
petências serão reportados mensalmente ao subdelegante.

Artigo 4.º

Nos termos do disposto no artigo 49.º do Código do Procedimento 
Administrativo, conservo, entre outros, os seguintes poderes:

a) Avocação a qualquer momento e independentemente de quaisquer 
formalidades, da resolução de todo e qualquer assunto que entenda 
conveniente, sem que implique revogação do presente despacho;

b) Direção e controlo dos atos praticados ao abrigo da presente sub-
delegação, bem como a sua revogação ou modificação.

Artigo 5.º
O presente despacho produz efeitos a 07 de março de 2016, 

considerando -se ratificados desde essa data todos os atos praticados 
pelos Gestores de Contrato identificados no artigo 1.º supra, que se 
incluam no âmbito desta subdelegação de competências, desde aquela 
data até à da sua publicação no Diário da República.

Artigo 6.º
É revogado o meu despacho de subdelegação de poderes de 23 de 

junho de 2015.
7 de março de 2016. — O Diretor da Divisão de Investimento Sul da 

Parque Escolar, Nuno Miguel Martinho Catarro.
309432404 

PARTE H

 ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

Aviso (extrato) n.º 4466/2016
Para os devidos efeitos, torna -se público que, por deliberação da 

Comissão Executiva Metropolitana do Porto de 9 de março de 2016, 
foi designado, em regime de substituição, com fundamento na vacatura 
do lugar, como dirigente intermédio de 2.º grau, Chefe de Divisão de 
Gestão de Fundos Comunitários, o Técnico Superior, Dr. José Pedro 
Ramos de Figueiredo, pertencente ao mapa de pessoal da Agência para 
o Desenvolvimento e Coesão, IP, ao abrigo do estipulado nos n.os 1 e 
2 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação 
atual, por força do vertido no artigo 19.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, aplicado por força do disposto no n.º 4 do artigo 10.º da Lei 
n.º 77/2015, de 29 de julho (Estatuto do Pessoal Dirigente das Entidades 
Intermunicipais), o qual possui a competência técnica e conhecimentos 
especializados na área de atuação da referida unidade orgânica, perfil e 
aptidão para o exercício de funções de direção, coordenação e controlo, e 
reúne os requisitos habilitacionais e a experiência profissional adequado 
ao exercício das funções inerentes.

A presente designação, em regime de substituição, terá a duração de 
90 (noventa) dias, e produz efeitos a 09 de março de 2016, inclusive.

14 de março de 2016. — O Primeiro -Secretário da Comissão Execu-
tiva Metropolitana do Porto, Dr. Lino Ferreira.

ANEXO

Nota relativa ao currículo académico e profissional
Nome: José Pedro Ramos de Figueiredo
Data de nascimento: 30 de junho de 1971
Habilitações académicas
Licenciado em Economia pela FEP — Faculdade de Economia da 

Universidade do Porto
MBI — Master in Business and Information — Pós-graduação em 

Informação, Gestão e Negócio, Universidade Católica Portuguesa
CEAGP — Curso de Estudos Avançados em Gestão Pública — 

INA — Instituto Nacional de Administração, I. P.
Mestrando em Economia — Especialização em Modelação e Simu-

lação Económica — FEP — Faculdade de Economia da Universidade 
do Porto (a frequentar).

Percurso Profissional
Desde janeiro de 2016 — Área Metropolitana do Porto — Gestão 

de planos, programas e projetos associados ao ciclo de programação 
2014 -2020, nomeadamente os relativos ao Pacto para o Desenvolvimento 
e Coesão Territorial AMP 2020 e ao DLBC GAL Costeiro “Litoral 
Norte da AMP”;

De novembro de 2015 a janeiro de 2016 — Agência para o Desen-
volvimento e Coesão, I. P. — Apoio transversal ao Conselho Diretivo 
da Agência, no âmbito da implementação do ciclo de fundos europeus 
e de investimento 2014 -2020;

De maio de 2013 a novembro de 2015 — Assessor no Gabinete do 
Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional (XIX e XX Governos 
Constitucionais), tendo como principais atribuições/responsabilidades o 
apoio ao processo de preparação e implementação do Acordo de Parceria 
e dos Programas Operacionais 2014 -2020;

De novembro de 2012 a maio de 2013 — IFDR — Instituto Finan-
ceiro para o Desenvolvimento Regional, I. P. — Unidade de Apoio à 
Gestão de Projetos;

De julho de 2011 a outubro de 2012 — INAC — Instituto Nacional 
de Aviação Civil, I. P. — Direção de Regulação Económica — Depar-
tamento de Preços e Defesa do Consumidor;

De dezembro de 2008 a junho de 2011 — CCDRN — Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte — Direção 
de Serviços de Desenvolvimento Regional — Centro de Avaliação de 
Políticas e Estudos Regionais;

De maio de 2007 a dezembro de 2007 — AfDB — African Develo-
pment Bank, MZRO — Mozambique Regional Field Office, Maputo, 
Moçambique (no âmbito do Programa InovContacto) — Assessoria ao 
Country Economist;

De janeiro de 2007 a maio de 2007 — AfDB — African Development 
Bank, ORSB — Department Regional South 2. Sede — Tunis, Tunísia 
(no âmbito do Programa InovContacto) — Assessoria ao Country Eco-
nomist para Moçambique;

De novembro de 1998 até novembro de 2006 — CCRN — Comissão 
de Coordenação da Região do Norte — Direção de Serviços de Desen-
volvimento Regional — Divisão dos Sectores Produtivos.

309458139 

 ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO ALTO TÂMEGA (AMAT)

Aviso (extrato) n.º 4467/2016
Nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que Maria Pereira Teixeira 
de Sousa, Assistente Operacional, com o nível remuneratório entre 2 e 3, 
cessou a relação jurídica de emprego pública, por motivo de falecimento, 
em 21 de março de 2016.

28 de março de 2016. — O Presidente do Conselho Diretivo, António 
Cândido Monteiro Cabeleira.

309468961 

 MUNICÍPIO DA AMADORA

Aviso n.º 4468/2016

Celebração de contratos de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado (M/F)

Para os devidos efeitos e ao abrigo do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, torna-se público que, na sequência da abertura do proce-


