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c) Identificação do candidato pelo nome, data de nascimento, sexo, 
nacionalidade, número de identificação fiscal e endereço postal e ele-
trónico, caso exista;

d) Situação perante cada um dos requisitos de admissão exigidos, 
designadamente os relativos ao nível habilitacional e à área de formação 
académica ou profissional;

e) Natureza do vínculo e estabelecimento ou serviço em que se en-
contra a exercer funções e da época em que foi concluída a formação 
médica especializada;

f) Menção de que o candidato declara serem verdadeiros os factos 
constantes da candidatura.

13 — Documentos — O requerimento deverá ser acompanhado, sob 
pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Documento comprovativo do grau de Especialista ou de Sub Es-
pecialista na área de exercício profissional a que respeita o concurso;

b) Documento comprovativo de inscrição na Ordem dos Médicos;
c) Cinco exemplares do curriculum vitae que, embora obrigatoria-

mente elaborado em modelo europeu, proceda a uma descrição das 
atividades desenvolvidas, devidamente datado e assinado.

Os documentos referidos nas alíneas a) e b) podem ser substituídos, 
respetivamente, por declaração comprovativa da sua existência, emi-
tida por entidade competente ou por declaração no requerimento, sob 
compromisso de honra, da situação precisa em que se encontra perante 
a inscrição na Ordem dos Médicos.

14 — Métodos de seleção — Os métodos de seleção dos candidatos 
são a avaliação e a discussão curricular, nos termos e de acordo com o 
estabelecido no ACT.

15 — Critérios de seleção/elementos de maior relevância — Para 
além dos critérios/elementos obrigatórios previstos na cláusula 22.ª do 
ACT serão ainda considerados os que se encontram previstos na ata 
n.º 1, que será disponibilizada aos potenciais candidatos que o re-
queiram, através dos contactos disponibilizados nos pontos 11 e 22 
do presente aviso.

16 — Assiste ao Júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em 
caso de dúvida, a apresentação de documentação comprovativa das 
suas declarações.

17 — 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.

18 — Os resultados da avaliação e discussão curricular são estrutu-
rados numa escala de 0 a 20 valores, apenas podendo ser contratados 
os candidatos que obtenham classificação final igual ou superior a 
10 valores.

19 — Em situações de igualdade de valoração, aplicam  -se os critérios 
de ordenação preferencial estabelecidos no ACT.

20 — A lista de candidatos admitidos e excluídos e a lista unitária 
de ordenação final dos candidatos serão afixadas no placard do Serviço 
de Recursos Humanos e notificadas aos candidatos por mensagem 
de correio eletrónico, acompanhada de cópia das listas, sendo a lista 
unitária de ordenação final dos candidatos publicada ainda no Diário 
da República, 2.ª série.

21 — Constituição do júri:
Referência A — Anestesiologia:
a) Presidente — Dra. Isabel Maria Flores Silva, com a categoria 

profissional de Assistente Graduada Hospitalar do mapa de Pessoal do 
Centro Hospitalar da Cova da Beira, E. P. E.

b) Vogais:
Dr. Reinado Marcelino Rodrigues Santos Almeida, com a categoria 

profissional de Assistente Graduado Sénior Hospitalar do mapa de 
Pessoal do Centro Hospitalar da Cova da Beira, E. P. E.

Dra. Maria Carlos Rocha Cativo, com a categoria profissional de 
Assistente Graduada Sénior Hospitalar do mapa de Pessoal do Centro 
Hospitalar da Cova da Beira, EPE

Dra. Maria de Lourdes Borges Fernandes, com a categoria profissio-
nal de Assistente Graduada Hospitalar do mapa de Pessoal do Centro 
Hospitalar da Cova da Beira, E. P. E.

Dra. Maria Teresa Merino Vidal, com a categoria profissional de 
Assistente Hospitalar do mapa de Pessoal do Centro Hospitalar da Cova 
da Beira, E. P. E.

Referência B — Infecciologia:
a) Presidente — Dra. Leopoldina Luís António Vicente, com a catego-

ria profissional de Assistente Hospitalar do mapa de Pessoal do Centro 
Hospitalar da Cova da Beira, E. P. E.

b) Vogais:
Dra. Ana Rita Brás Faísca, com a categoria profissional de Assistente 

Hospitalar do mapa de Pessoal do Centro Hospitalar da Cova da Beira, E. P. E.
Dra. Maria Teresa Pereira dos Santos, com a categoria profissional de 

Assistente Graduada Hospitalar do mapa de Pessoal do Centro Hospitalar 
da Cova da Beira, E. P. E.

Dr. José Morgado Proença, com a categoria profissional de Assistente 
Graduado Hospitalar do mapa de Pessoal do Centro Hospitalar da Cova 
da Beira, E. P. E.

Dra. Margarida Fernanda Rocha de Ascensão, com a categoria profis-
sional de Assistente Graduada Hospitalar do mapa de Pessoal do Centro 
Hospitalar da Cova da Beira, E. P. E.

Referência C — Pediatria:
a) Presidente — Dr. Carlos Manuel Alves Rodrigues, com a categoria 

profissional de Assistente Graduado Sénior Hospitalar, do mapa de 
Pessoal do Centro Hospitalar da Cova da Beira, E. P. E.

b) Vogais:
Dr. Ricardo Jorge Barros da Costa, com a categoria profissional de 

Assistente Graduado Hospitalar, do mapa de Pessoal do Centro Hospi-
talar da Cova da Beira, E. P. E.

Dra. Arminda Maria Miguel Jorge, com a categoria profissional de 
Assistente Graduada Hospitalar, do mapa de Pessoal do Centro Hospi-
talar da Cova da Beira, E. P. E.

Dra. Sandra Manuela Silva Mesquita, com a categoria profissional de 
Assistente Graduada Hospitalar do mapa de Pessoal do Centro Hospitalar 
da Cova da Beira, E. P. E.

Dra. Ana Sofia Rodrigues Ferreira, com a categoria de Assistente 
Hospitalar, do mapa de Pessoal do Centro Hospitalar da Cova da 
Beira, E. P. E.

22 — Sendo o primeiro vogal referido o substituto do presidente nas 
suas ausências e impedimentos.

Qualquer informação adicional poderá ser obtida junto do Serviço 
de Recursos Humanos, através de contacto por correio eletrónico para 
o endereço: pessoal@chcbeira.min -saude.pt.

19 de junho de 2017. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. João José Casteleiro Alves.

310574497 

 PARQUE ESCOLAR, E. P. E.

Despacho n.º 5942/2017
Na sequência do Despacho de Alteração de Nomeação das Equipas de 

Gestores de Contrato da Direção -Geral de Investimento, do Diretor -Geral 
de Investimento da Parque Escolar, de 01/06/2017, e tendo presente 
o meu Despacho de Subdelegação de Competências n.º 4646/2017, 
publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 103, de 29/05/2017, 
e uma vez que o trabalhador Eng.º José Carlos Valle da Costa Teixeira, 
nomeado para a equipa n.º 2 da Divisão de Investimento Sul, cessou as 
suas funções com a Direção Geral de Investimento, revogo as compe-
tências que lhe havia subdelegado.

No âmbito do supra referido Despacho de Alteração de Nomeação 
das Equipas de Gestores de Contrato da Direção -Geral de Investimento, 
foi ainda nomeado, o trabalhador Eng.º Nuno Martins Simões, para a 
equipa n.º 2 da Divisão de Investimento Sul. Assim, através do presente, 
subdelego no trabalhador Eng. Nuno Martins Simões as competências 
referidas no art. 1.º do despacho de subdelegação de competências 
n.º 4646/2017, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 103, de 
29/05/, devendo as competências ser exercidas mediante decisão conjunta 
dos gestores de contrato da equipa n.º 2 da Divisão de Investimento 
Sul e sujeitas ao cumprimento do art. 2.º e 3.º do mesmo despacho de 
subdelegação de competências.

O presente despacho produz efeitos a partir da presente data, 
considerando -se ratificados todos os atos praticados pelo Gestor de 
Contrato Eng.º Nuno Martins Simões, que se incluam no âmbito desta 
subdelegação de competências, desde a presente data até à da sua pu-
blicação no Diário da República.

2 de junho de 2017. — O Diretor da Divisão de Investimento Sul da 
Parque Escolar, Nuno Miguel Martinho Catarro.

310571134 

 Despacho n.º 5943/2017
Ao abrigo do disposto nos artigos 44.º a 49.º do Código do Proce-

dimento Administrativo, na sequência da deliberação do Conselho de 
Administração da Parque Escolar E. P. E. de 16 de maio de 2017, que 
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aprovou a mobilidade interna do colaborador Eng. José Teixeira para 
a Divisão Norte da Direção -Geral de Manutenção, e da alteração do 
despacho de nomeação das equipas operacionais de gestão da Direção-
-Geral de Manutenção, do Diretor -Geral de Manutenção da Parque 
Escolar, datado de 1 de junho de 2017, subdelego:

Artigo 1.º
No Gestor de Contrato, Eng.º José Teixeira, sem faculdade de sub-

delegação, os poderes que me foram subdelegados pelas alíneas i), j), 
k), l), m), n), o), p), q), r), s), t) e u) do n.º 1 do artigo 1.º do Despacho 
n.º 4443/2017 de Subdelegação de Poderes, publicado na Série II do 
Diário da República, n.º 99, de 23 de maio de 2017, 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) Autorizar despesas de aquisição de sobresselentes e aprovar os 
respetivos autos de mediação, no âmbito dos contratos de conservação 
e manutenção celebrados;

l) 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;

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

Artigo 2.º
Nos termos do artigo 2.º do Despacho n.º 4443/2017 de Subdelegação 

de Poderes, publicado na Série II do Diário da República n.º 99, de 23 de 
maio de 2017, os poderes subdelegados pelo presente despacho devem 
ser exercidas mediante decisão conjunta dos Gestores de Contrato que 
integrem a mesma equipa operacional.

Artigo 3.º
A prática de quaisquer atos ao abrigo da presente subdelegação de 

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

de poderes 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;

2 — A autorização de realização de qualquer despesa ao abrigo da 
presente subdelegação de poderes fica condicionada à verificação cumu-
lativa dos seguintes requisitos:

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

b) 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.

3 — Em todos os atos praticados no exercício dos poderes ora sub-
delegados, com exceção dos aplicáveis a ordens de pagamentos e si-
milares, 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 poderes”, fazendo -se menção à data, 
número e série do Diário da República, bem como ao número sob o 
qual o despacho de subdelegação de poderes foi publicado.

Artigo 4.º
Todos os atos praticados ao abrigo da presente subdelegação de po-

deres serão reportados mensalmente ao subdelegante.

Artigo 5.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 6.º
O presente despacho produz efeitos a 1 de junho de 2017, considerando-

-se ratificados desde essa data todos os atos praticados pelo Gestor de 
Contrato identificado no artigo 1.º supra, que se incluam no âmbito desta 
subdelegação de poderes, desde aquela data até à da sua publicação no 
Diário da República.

2 de junho de 2017. — O Diretor da Divisão de Manutenção Norte da 
Parque Escolar, Eng. André Miguel Lameiras Sousa Santos.

310573768 

PARTE H

 MUNICÍPIO DE ALANDROAL

Aviso n.º 7561/2017

Cessação de Relação Jurídica de Emprego Público
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 e no n.º 2 do ar-

tigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que cessou 

a relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, por 
motivo de aposentação, o trabalhador José António Nunes Morera, na 
carreira e categoria de assistente operacional, posicionado na 5.ª posição 
remuneratória da categoria e no nível 5 da tabela remuneratória única, 
com efeitos no dia 01 de junho de 2017.

9 de junho de 2017. — A Presidente da Câmara Municipal, Mariana 
Rosa Gomes Chilra.

310559755 


