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12 — Formalização das candidaturas — A candidatura deverá ser 
efetuada através de requerimento, dirigido ao Presidente do Conse-
lho de Administração do Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta 
Delgada, E. P. E.R., em suporte de papel, e ser entregue pessoalmente no 
Serviço de Recursos Humanos ou enviadas através de correio registado, 
com aviso de receção, para o Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta 
Delgada, E. P. E.R. — Avenida D. Manuel I, 9500370 Matriz — Ponta 
Delgada, São Miguel, Açores, contendo obrigatoriamente os seguintes 
elementos:

a) Identificação do procedimento concursal, com indicação da carreira, 
categoria e atividade caraterizada do posto de trabalho a ocupar;

b) Identificação da entidade que realiza o procedimento;
c) Identificação completa do candidato: nome, data de nascimento, 

sexo, nacionalidade, número de identificação fiscal, número de cartão 
de cidadão/B.I., endereço postal e eletrónico, caso exista;

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

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

13 — Documentos — o requerimento deve ser acompanhado, sob 
pena de exclusão, dos seguintes documentos;

a) Documento comprovativo da posse do grau de especialista na área 
de exercício profissional a que respeita o concurso;

b) Documento comprovativo de inscrição na Ordem dos Médicos;
c) Três exemplares do curriculum vitae, elaborado em modelo eu-

ropeu.

14 — Métodos de seleção — nos termos da Cláusula 20.ª Anexo III 
ACT, são adotados como métodos de seleção dos candidatos avaliação 
e discussão curricular.

15 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em 
caso de dúvida, a apresentação de documento comprovativo das suas 
declarações.

16 — 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.

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

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

19 — A lista dos candidatos admitidos e excluídos é comunicada por 
qualquer meio previsto na cláusula n.º 17 e n.º 1 da cláusula 25.º do ACT 
e a lista unitária de ordenação final homologada dos candidatos serão 
publicitadas na BEPA — Açores e afixadas no placard do Serviço de 
Recursos Humanos, e enviados aos candidatos através de ofício regis-
tado, com aviso de receção.

20 — Constituição do júri:
Presidente: Dr. Carlos José Pavão Matos, Assistente Graduado Sé-

nior de Pneumologia do Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta 
Delgada, E. P. E. R.

Vogais Efetivos:

Dr. Laurindo Fernando Rodrigues Frias, Assistente Graduado 
de Pneumologia do Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta 
Delgada, E. P. E. R.

Dra. Alexandra Maria Almeida Carreiro, Assistente de Pneumologia 
do Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, E. P. E. R.

Vogais Suplentes:
Dra. Marlene Sofia Gomes Estácio, Assistente de Medicina Interna do 

Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, E. P. E. R.
Dr. Nuno Paulo Rocha Almeida, Assistente de Medicina Interna do 

Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, E. P. E. R.

21 — Nos eventuais impedimentos e ausências do presidente, o pri-
meiro vogal referido assumirá essas funções.

Qualquer informação adicional poderá ser obtida no Serviço de Re-
cursos Humanos

19 de março de 2018. — A Vogal do Conselho de Administração, 
Dr.a Cláudia Almeida Silva Fonseca Macedo.

311237302 

PARTE G

 CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO TEJO, E. P. E.

Declaração de Retificação n.º 268/2018
Por ter sido publicado com inexatidão o Aviso n.º 3817/2018, publi-

cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 58, de 22 de março de 2018, 
para Recrutamento de Diretor da Unidade de Cuidados Intensivos Po-
livalente, retifica -se que onde se lê «2 — Âmbito. Podem candidatar -se 
todos os médicos, com a especialidade de Medicina Interna, inscritos 

no Colégio da respetiva especialidade, vinculados a qualquer instituição 
integrada no Serviço Nacional de saúde.» deve ler -se «2 — Âmbito. 
Podem candidatar -se todos os médicos, com a especialidade de Medicina 
Intensiva, inscritos no Colégio da respetiva especialidade, vinculados a 
qualquer instituição integrada no Serviço Nacional de saúde.».

23 de março de 2018. — O Vogal Executivo, Carlos Alberto Coelho 
Gil.

311231495 

PARTE H

 ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

Aviso n.º 4734/2018

Procedimento concursal comum para preenchimento de vários pos-
tos de trabalho na carreira/categoria de técnico superior (Licen-
ciatura na área de Engenharia) — na área funcional de sistemas 
de informação (Concurso A) — Aviso n.º 4634/2016.
Eng. Mário Rui Soares, Primeiro -Secretário da Comissão Executiva 

Metropolitana, por delegação de competências da Comissão Executiva 
Metropolitana do Porto, em cumprimento do disposto na alínea b) do 
n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, faz público que:

Por despacho de 20 de janeiro de 2018, foi autorizada a utilização 
da reserva de recrutamento interno, e determinado celebrar contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na carreira e ca-
tegoria de Técnico Superior, para a 2.ª posição remuneratória, nível 15 da 
tabela remuneratória única, com o seguinte trabalhador: Carlos Alberto 
da Rocha Almeida, com efeitos a partir de 19 de março de 2018.

O trabalhador ficará sujeito a um período experimental nos termos 
do artigo 49.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovado 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado com o artigo 1.º do 
regulamento de extensão n.º 1 -A/2010, de 2 de março.

20 de março de 2018. — O Primeiro -Secretário da Comissão Execu-
tiva Metropolitana do Porto, Eng. Mário Rui Soares.

311238875 


