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e onde se lê:
«17.1 — [...]
c) Fotocópias legíveis dos Certificados comprovativos da formação
profissional;
[...]»
deve ler-se:
«17.1 — [...]
c) Fotocópias legíveis dos Certificados comprovativos da formação
profissional e da Cédula de Membro Efetivo da Ordem dos Psicólogos
Portugueses;
[...]»
22 de abril de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P., João Moura Reis.
208591488
Declaração de retificação n.º 341/2015
Por ter saído com inexatidão o aviso (extrato) n.º 4272/2015,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 77, de 21 de abril
de 2015, deste modo se procede à retificação, na medida em que
onde se lê:
«8 — Caraterização do posto de trabalho e atividades a cumprir:
Exercício de funções conforme o descrito no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 177/2009 de 4 de agosto, para a carreira especial médica, na
área de Medicina Física e de Reabilitação. Administrar a terapêutica
prescrita por forma a garantir a segurança e evolução clínica do
doente. Assegurar-se do registo dos consumíveis e medicamentos
administrados, a cada doente, de forma a garantir a rentabilidade do
CMR. Orientar e ensinar o doente e cuidadores na toma da medicação,
os seus efeitos adversos, em SOS e emergência. Realizar consultas
e avaliações clínicas, necessárias ao diagnóstico das condições de
saúde dos doentes, de modo a prestar os cuidados de saúde mais
adequados. Determinar os exames complementares de diagnóstico,
de modo a assegurar a correta avaliação das situações e a adoção da
terapêutica. Prescrever os medicamentos e exames complementares
de diagnóstico mais adequados aos sinais e sintomas apresentados.
Promover a educação para a saúde, informando sobre temas importantes, como fatores de risco (cardiovascular, etc.), formas de prevenção
(estilo de vida, cuidados com a alimentação), planeamento familiar,
vacinação, etc.»
deve ler-se:
«8 — Caraterização do posto de trabalho e atividades a cumprir:
Exercício de funções conforme o descrito no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 177/2009 de 4 de agosto, para a carreira especial médica,
na área de Medicina Física e de Reabilitação. Realizar consultas
e avaliações clínicas, necessárias ao diagnóstico das condições de
saúde dos doentes, de modo a prestar os cuidados de saúde mais
adequados. Determinar os exames complementares de diagnóstico,
de modo a assegurar a correta avaliação das situações e a adoção da
terapêutica. Prescrever os medicamentos e exames complementares
de diagnóstico mais adequados aos sinais e sintomas apresentados.
Promover a educação para a saúde, informando sobre temas importantes, como fatores de risco (cardiovascular, etc.), formas de prevenção
(estilo de vida, cuidados com a alimentação), planeamento familiar,
vacinação, etc.»
22 de abril de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P., João Moura Reis.
208591593

Centro Hospitalar do Oeste
Aviso n.º 5006/2015
Nos termos do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho,
torna-se público que cessou funções, a seu pedido, por denúncia do
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado a
Assistente Hospitalar de Medicina Interna, Dra. Selma Cristina Saviete
Costa Fernandes, com efeitos a 16 de março de 2015.
24 de abril de 2015. — O Presidente do Conselho de Administração,
Dr. Carlos Manuel Ferreira de Sá.
208595587

Aviso (extrato) n.º 5007/2015
Dá-se público conhecimento que em 07.01.2015 o Conselho
de Administração do Hospital Dr. Francisco Zagalo — Ovar, tomou conhecimento da transição para o regime de trabalho a que
correspondem 40 horas semanais aos assistentes graduados de
ortopedia:
António Carlos Pereira de Almeida, com efeitos a 01.03.2015
Eurico Manuel Pinto de Oliveira, com efeitos a 01.04.2015
E à assistente graduada de pediatria:
Marília Armanda Oliveira Santos, com efeitos a 01.04.2015
Os mesmos transitam em forma automática por ser direito que lhes
assiste.
24.04.2015. — O Presidente do Conselho de Administração, Luís Vaz.
208594241
Deliberação (extrato) n.º 734/2015
Por deliberação de 25.02.2015 do Conselho de Administração do
Hospital Dr. Francisco Zagalo, foi autorizada a acumulação de funções
em atividade privada na Clínica de Hemodiálise — Fresenius Medical
Care em Sta. Maria da Feira, de 10 horas semanais, à enfermeira do
mapa de pessoal deste Hospital Silvina de Fátima Ferreira Gaspar
da Silva.
24.04.2015. — O Presidente do Conselho de Administração, Luís Vaz.
208594047

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
Direção-Geral do Ensino Superior
Despacho n.º 4695/2015
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 41.º da Lei n.º 62/2007, de
10 de setembro (regime jurídico das instituições de ensino superior) e
no n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 56/2015, de 20 de abril:
Determino:
O Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro é autorizado
a ministrar os seus ciclos de estudos conducentes à atribuição de graus
académicos nas instalações de que dispõe na Avenida José Júlio, n.º 60,
em Penafiel, para um número máximo de alunos em simultâneo de 214.
22 de abril de 2015. — O Diretor-Geral do Ensino Superior, Prof. Doutor João Queiroz.
208593148

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Agrupamento de Escolas Alcaides de Faria, Barcelos
Declaração de retificação n.º 342/2015
Por ter saído com inexatidão o despacho n.º 2240/2015, de 4 de março,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 44, de 4 de março,
retifica-se que onde se lê «Técnica Superior, Maria Fernanda Correia
Vidal» deve ler-se «Assistentes operacionais da Escola Secundária
Alcaides de Faria, Barcelos».
22 de abril de 2015. — O Diretor, Manuel David Macedo Lourenço.
208587592

Agrupamento de Escolas de Anadia
Anúncio n.º 84/2015
Nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, conjugado com a alínea d) do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho de 2014, faz-se pública a
lista nominativa do pessoal docente que cessou funções por motivo de
aposentação no período de 1 de janeiro a 31 de março de 2015.

