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de 28 de novembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 249, 
de 26 de dezembro de 2012, saiu com a seguinte inexatidão, que, me-
diante declaração da entidade emitente, assim se retifica:

Na linha referente à largura mínima da faixa/2(LF/2)(m), e na coluna 
relativa à pista de aproximação de precisão, I, número de código 3 e 4, 
na tabela 2 do anexo II, onde se lê «75» deve ler -se «150».

21 de março de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, Luís 
Miguel Pereira Trindade Santos.

207218367 

 Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I. P.

Deliberação (extrato) n.º 1681/2013
Por deliberação de 26 de agosto de 2013 do conselho diretivo do 

Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I. P.:
Ana Rita Zeferino Solá da Cruz, técnica superior do Mapa de Pessoal 

do LNEG, I. P. — celebrado um contrato de trabalho em funções públi-
cas por tempo indeterminado, como investigadora auxiliar, do mapa de 
pessoal do LNEG, I. P., na sequência de concurso, com efeitos à data 
de publicação no Diário da República;

28 de agosto de 2013. — A Chefe de Divisão, Michele Branco.
207217751 

 Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I. P.

Aviso n.º 11122/2013
Dando cumprimento ao disposto no artigo n.º 2 do Decreto -Lei 

n.º 153/2001, de 7 de maio, publica -se a listagem do equipamento doado 
pelo Instituto Nacional de Aviação Civil, I. P., no 1.º semestre de 2013 
à Instituição de Solidariedade Social — “Entrajuda — Associação para 
o apoio a Instituições de Solidariedade Social”. 

Equipamento Número de inventário

79 monitores. . . . . . . . . . . . 46, 472, 505, 665, 666, 735, 736, 949, 
986,1008,1009,1010, 1150, 1151, 1199, 
1203, 1210, 1250, 1252, 1370, 1458, 
1523 1619, 1651, 1793, 1951, 1954, 
1958, 2005, 2122, 2293, 2384, 2424, 
2474, 2663, 2676, 2677, 2695, 2710, 
2757, 2758, 2807, 2850, 2962, 2965, 
2973, 2990, 3032, 3190, 3296, 3322, 
3348, 3408, 3574, 3575, 3629, 3732, 
3805, 3974, 4178, 4238, 4308, 4309, 
4373, 4626, 4628, 4874, 5074, 5077, 
5141, 5142, 5244, 5245, 5246, 5412, 
5421, 5422, 5423, 5424 

53 impressoras . . . . . . . . . . 136, 194, 473, 555, 556, 557, 615, 811, 812, 
844, 848, 915, 951, 1104, 1166, 1315, 
1405, 1514, 1515, 1611, 1634, 1667, 
2136, 2294, 2383, 2405, 2506, 2600, 
2700, 2857, 2875, 2961, 2966, 3013, 
3033, 3838, 4005, 4081, 4110, 4120, 
4180, 4239, 4537, 4554, 4576, 4618, 
4877, 5167, 5430, 5431, 5432, 5433, 5434

3 monitores — CCTV  . . . . 376, 5069, 5488

3 faxes  . . . . . . . . . . . . . . . . 360, 3011, 4501

1 fotocopiadora  . . . . . . . . . 1107

40 computadores fixos . . . . 180, 718, 1522, 1524, 1668, 1952, 1955, 
1960, 2006, 2009, 2756, 3297, 3355, 
3576, 3630, 4556, 4627, 4875,5182, 
5418, 5427, 5428, 5429, 5435, 5436, 
5437, 5438, 5439, 5440, 5441, 5442, 
5443, 5444, 5445, 5446, 5447, 5448, 
5449, 5450, 5452

Equipamento Número de inventário

4 digitalizadores de imagem 554, 1516, 1949, 4579,

1 estabilizador de corrente 5259

19 UPS . . . . . . . . . . . . . . . . 4762, 5081, 5186, 5674, 2127, 2300, 2603, 
3347, 4080,4112, 4122, 4182, 4183, 
4243, 4510,4762, 5081,5186, 5674

1 leitor de cassetes audio  . . . 5256

1 máquina de dobrar cartas 2296

1 máquina de encadernar  . . . 2011

5 máquinas de escrever  . . . 1119, 2354, 2363, 4419,4696

1 retroprojetor  . . . . . . . . . . 5254

1 satélite analógico. . . . . . . 5255

 20 de agosto de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, Luís 
Trindade Santos.

207218326 

 Deliberação (extrato) n.º 1682/2013
Por deliberação de 2013 -06 -12, do Conselho Diretivo do LNEC, I. P., 

foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo in-
determinado com a técnica superior Cristina Maria Ferreira Garção, 
ficando posicionada na 5.ª posição remuneratória e no nível 27, da tabela 
remuneratória única, com efeitos a partir de 2013 -04 -20, na sequência 
da alteração de posicionamento remuneratório nos termos do n.º 6 do 
artigo 42.º, da Lei n.º 66 -B/2007, de 28 de dezembro, relativamente a 
2007, a qual não teve efeitos práticos por a interessada se encontrar a 
exercer funções dirigentes.

26 de agosto de 2013. — A Diretora de Serviços de Recursos Humanos 
e Logística, Ana Paula Seixas Morais.

207213069 

 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO MAR, 
DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Direção-Geral do Território
Despacho (extrato) n.º 11622/2013

Nos termos do disposto no artigo 33.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, 
com as alterações decorrentes da Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 
e ainda alterada e republicada pela Lei n.º 4/2011, de 22 de dezembro, 
designo para exercer funções de secretariado a assistente técnica, Maria 
Teresa Barata da Fonseca de Lima Duarte com direito a suplemento 
remuneratório, previsto no n.º 10 da Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de 
dezembro, com efeitos a partir de 01 de setembro de 2013.

19 de agosto de 2013. — O Diretor -Geral, Paulo V. D. Correia.
207217046 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P.

Aviso (extrato) n.º 11123/2013

Procedimento simplificado conducente ao recrutamento 
de pessoal médico para a categoria 

de assistente, da área hospitalar, da carreira médica
Nos termos dos n.os 5 a 7 e 13.º do artigo 12.º -A do Decreto -Lei 

n.º 203/2004, de 18 de agosto, conjugado com o n.º 2 do artigo 3.º do 
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Decreto -Lei n.º 45/2009, de 13 de fevereiro, e ao abrigo do despacho 
n.º 10231 -A/2013, do Secretário de Estado da Saúde, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 148, de 2 de agosto de 2013, faz -se 
público que, por deliberação do conselho de diretivo da Administração 
Regional de Saúde do Algarve, I. P., datada de 14 de agosto de 2013, 
em cumprimento do n.º 3 do referido despacho, se encontra aberto, pelo 
prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso 
no Diário da República, procedimento de recrutamento simplificado 
destinado ao preenchimento de um posto de trabalho para a categoria 
de assistente hospitalar da carreira médica, da área de neurocirurgia.

1 — Requisitos de admissão: podem candidatar -se ao procedimento 
simplificado aberto pelo presente aviso os médicos detentores do grau 
de especialista da respetiva especialidade a que se candidatam, que 
tenham concluído o respetivo internato médico na 1.ª época de 2013, 
e cujo contrato a termo resolutivo incerto se tenha mantido, nos ternos 
do n.º 5 do artigo 12.º -A do Decreto -Lei n.º 203/2004, de 18 de agosto.

2 — Prazo de apresentação de candidaturas: 10 dias úteis, contados a 
partir da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

3 — Método de seleção: o método de seleção tem por base o resul-
tado da prova de avaliação final do internato médico e entrevista de 
seleção a realizar para o efeito, nos termos do n.º 5 do artigo 12.º -A do 
Decreto -Lei n.º 203/2004, de 14 de agosto, aditado pelo Decreto -Lei 
n.º 45/2009, de 13 de fevereiro.

4 — Caracterização do(s) posto(s) de trabalho: ao(s) posto(s) de 
trabalho cuja ocupação aqui se pretende corresponde o conteúdo fun-
cional estabelecido no artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 176/2009, de 4 de 
agosto.

5 — Remuneração: a remuneração base mensal ilíquida a atribuir 
corresponde à remuneração de ingresso na categoria de assistente no 
regime de 40 horas semanais.

6 — Local de trabalho: Centro Hospitalar do Algarve, E. P. E., com 
sede na Rua de Leão Penedo, 8000 -386 Faro, ou em qualquer outro 
local da sua área de influência.

7 — Prazo de validade: o procedimento de recrutamento simplificado 
aberto pelo presente aviso é válido para a ocupação do(s) posto(s) de 
trabalho acima enunciado(s), terminando com o seu preenchimento.

8 — Legislação aplicável: o procedimento de recrutamento simplifi-
cado aberto pelo presente aviso rege -se pelo disposto nos n.os 5 a 7 e 13 
do artigo 12.º -A do Decreto -Lei n.º 203/2004, de 18 de agosto, aplicáveis 
por remissão do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 45/2009, de 13 de 
fevereiro, e pelo Decreto -Lei n.º 176/2009, de 4 de agosto.

9 — Horário de trabalho: o período normal de trabalho é de 40 horas 
semanais.

10 — Formalização das candidaturas:
10.1 — As candidaturas devem ser formalizadas mediante requeri-

mento dirigido ao presidente do conselho diretivo da Administração 
Regional de Saúde do Algarve, I. P., podendo ser entregues diretamente 
nas suas instalações, sitas no Largo de São Pedro, 15, 8000 -145 Faro, 
nos períodos compreendidos entre as 9 e as 12  horas e as 14 horas e 
as 16 horas e 30 minutos, até ao último dia do prazo estabelecido neste 
aviso, ou remetido pelo correio, para a mesma morada, com aviso de 
receção;

10.2 — Do requerimento devem constar os seguintes elementos:
a) Identificação do requerente (nome, estado, naturalidade, número e 

data do bilhete de identidade/cartão de cidadão, número de identificação 
fiscal, residência, código postal e contacto telefónico);

b) Pedido para ser admitido ao procedimento;
c) Identificação do procedimento, mediante referência ao número do 

aviso, data e número do Diário da República onde se encontra publicado 
o presente aviso;

d) Identificação dos documentos que instruem o requerimento, bem 
como a sua sumária caracterização;

e) Natureza do vínculo e estabelecimento ou serviço em que se en-
contra a exercer funções;

f) Endereço para onde deve ser remetido qualquer expediente relativo 
ao procedimento de recrutamento;

10.3 — A candidatura deverá ser acompanhada dos seguintes ele-
mentos:

a) Documento comprovativo do grau de especialista na área de exercí-
cio profissional a que respeita o concurso, onde conste o resultado quan-
titativo da prova de avaliação final do respetivo internato médico;

b) Documento comprovativo do cumprimento dos deveres militares 
ou de serviço cívico, quando obrigatório;

c) Documento comprovativo em como possui robustez física e perfil 
psíquico indispensáveis ao exercício da função e ter cumprido as leis 
da vacinação obrigatória;

d) Certificado do registo criminal;
e) Documento comprovativo de inscrição na Ordem dos Médicos;

10.4 — A apresentação dos documentos referidos nas alíneas b) a 
d) do número anterior pode ser substituída por declaração no requeri-
mento, sob compromisso de honra e em alíneas separadas, da situação 
precisa em que o candidato se encontra relativamente a cada um desses 
requisitos.

11 — Composição e identificação do júri: o júri do presente pro-
cedimento de recrutamento simplificado tem a seguinte composição:

Presidente: Dr.ª Maria Alexandra Guimarães Dias da Costa Adams, 
assistente graduada de neurocirurgia, Centro Hospitalar do Algarve, 
E. P. E.

1.º vogal efetivo: Dr.ª Maria de Fátima Ferreira Peralta Lopes, assis-
tente graduada de neurocirurgia, Centro Hospitalar do Algarve, E. P. E., 
que substituirá a presidente nas suas faltas e impedimentos

2.º vogal efetivo: Dr. José Artur Bastos Lourenço, assistente de neu-
rocirurgia, Centro Hospitalar do Algarve, E. P. E.

1.º vogal suplente: Dr. Cesário Alexandre Cavaco Vilela, assistente de 
neurocirurgia, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E. P. E.

2.º vogal suplente: Dr.ª Conceição Amélia Canas Marques, assistente 
de neurocirurgia, Hospital Garcia de Orta, E. P. E.

12 — Afixação da lista de candidatos admitidos e excluídos: a lista 
de candidatos admitidos e excluídos será afixada nas instalações do 
Centro Hospitalar do Algarve, E. P. E., na sua sede na Rua de Leão 
Penedo, 8000 -386 Faro.

13 — Igualdade de oportunidades no acesso ao emprego: em cumpri-
mento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administração Pública, 
enquanto entidade empregadora, promove ativamente uma política de 
igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao em-
prego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente 
no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

14 — Publicitação: o presente aviso será publicitado ainda, por ex-
trato, em jornal de expansão nacional, e ainda na bolsa de emprego 
público (www.bep.gov.pt) e no portal da Internet desta Administração 
Regional de Saúde, www.arsalgarve.min -saude.pt.

19 de agosto de 2013. — A Vogal do Conselho Diretivo da Adminis-
tração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Dr.ª Ana Costa.

207218959 

 Aviso (extrato) n.º 11124/2013

Procedimento simplificado conducente ao recrutamento
 de pessoal médico para a categoria

 de assistente, da área hospitalar, da carreira médica
Nos termos dos n.os 5 a 7 e 13.º do artigo 12.º -A do Decreto -Lei 

n.º 203/2004, de 18 de agosto, conjugado com o n.º 2 do artigo 3.º do 
Decreto -Lei n.º 45/2009, de 13 de fevereiro, e ao abrigo do Despacho 
n.º 10231 -A/2013 do Sr. Secretário de Estado da Saúde, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 148, de 2 de agosto, faz -se público que, 
por deliberação do Conselho de Diretivo da Administração Regional de 
Saúde do Algarve, IP, datada de14 de agosto de 2013, em cumprimento 
do n.º 3 do referido Despacho, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias 
úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da 
República, procedimento de recrutamento simplificado destinado ao 
preenchimento de 1 posto de trabalho para a categoria de assistente 
hospitalar da carreira médica, da área de Cirurgia Pediátrica.

1 — Requisitos de admissão
Podem candidatar -se ao procedimento simplificado aberto pelo pre-

sente aviso os médicos detentores do grau de especialista da respetiva 
especialidade a que se candidatam, que tenham concluído o respetivo 
internato médico na 1.ª época de 2013, e cujo contrato a termo resolu-
tivo incerto se tenha mantido, nos ternos do n.º 5 do artigo 12.º -A do 
Decreto -Lei n.º 203/2004, de 18 de agosto.

2 — Prazo de apresentação de candidaturas
Dez dias úteis, contados a partir da data da publicação do presente 

aviso no Diário da República.
3 — Método de seleção
O método de seleção tem por base o resultado da prova de avaliação 

final do internato médico e entrevista de seleção a realizar para o efeito, 
nos termos do n.º 5 do artigo 12.º -A do Decreto -Lei n.º 203/2004, de 14 
de agosto, aditado pelo Decreto -Lei n.º 45/2009, de 13 de fevereiro.

4 — Caracterização do(s) posto(s) de trabalho
Ao(s) posto(s) de trabalho cuja ocupação aqui se pretende corres-

ponde o conteúdo funcional estabelecido no artigo 11.º do Decreto -Lei 
n.º 176/2009, de 4 de agosto.

5 — Remuneração
A remuneração base mensal ilíquida a atribuir corresponde à remu-

neração de ingresso na categoria de assistente no regime de 40 horas 
semanais.




