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18 — Os candidatos aprovados em cada método são convocados para
a realização do método seguinte por uma das formas previstas no n.º 3 da
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas
pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06 de abril.
19 — Exclusão de candidatos: são excluídos, não sendo convocados
para os métodos ou fases seguintes, os candidatos que:
a) Não compareçam a qualquer dos métodos de seleção para que
hajam sido convocados;
b) No decurso da aplicação de um método de seleção, apresentem a
respetiva desistência;
c) Obtenham valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos se
seleção ou nas fases que eles comportem.
20 — Publicitação dos resultados: a publicitação dos resultados obtidos em cada método de seleção é efetuada através da lista, ordenada
alfabeticamente, afixada em local visível e público das instalações do
Camões, I. P. e disponibilizada no site www.instituto-camoes.pt.
21 — Ordenação final dos candidatos: a ordenação final dos candidatos que completem o procedimento é efetuada de acordo com a escala
classificativa de 0 a 20 valores, em resultado da média aritmética ponderada das classificações quantitativas obtidas em cada método de seleção.
22 — Critérios de ordenação preferencial: em caso de igualdade de
valoração, serão adotados os critérios de ordenação preferencial estabelecidos no artigo 35.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro,
e, subsidiariamente, o da maior antiguidade no exercício de funções
públicas.
23 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados,
bem como a exclusão de candidatos ocorrida no decurso da aplicação
dos métodos de seleção são notificadas, para a realização da audiência
dos interessados nos termos do Código do Procedimento Administrativo,
por uma das formas referidas nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3 do
artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro.
24 — A lista unitária de ordenação final, após homologação, será
publicada na 2.ª série do Diário da República, afixada em local visível
e público das instalações do Camões, I. P. e disponibilizada na respetiva
página eletrónica em www.instituto-camoes.pt.
25 — Nos termos da alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da citada Portaria, os critérios de apreciação e de ponderação dos métodos de seleção,
bem como o sistema de classificação final dos candidatos, incluindo a
respetiva fórmula classificativa, constam das atas das reuniões do júri
do procedimento, as quais serão facultadas aos candidatos, no prazo de
3 dias úteis, sempre que solicitadas.
26 — Composição do Júri:
Presidente: Dr. Bruno António Ribeiro Barata, Diretor de Serviços
de Planeamento e Gestão
Vogais Efetivos: 1.º- Dra. Márcia Maria Pereira Pinheiro, Chefe da
Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial, que substituirá o presidente
nas suas faltas e impedimentos; 2.º- Dra. Carla Maria Antunes da Graça
Silva, Chefe da Divisão de Planeamento e Recursos Humanos.
Vogais suplentes: 1.º- Dra. Maria Julieta Martins da Rocha, Técnico
Superior; 2.º- Dr. Carlos Miguel Cordeiro do Amaral Domingos, Técnico Superior.
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27 — O presente aviso é publicitado na Bolsa de Emprego Público,
em www.bep.gov.pt, no primeiro dia útil seguinte à sua publicação no
Diário da República, por extrato na página eletrónica www.instituto-camoes.pt, e também por extrato, no prazo máximo de três dias úteis
contado da mesma data, em jornal de expansão nacional.
28 — Em tudo o não expressamente previsto no presente aviso, o
concurso rege-se, designadamente, pelas disposições constantes da Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro,
na sua redação atual, Constituição da República Portuguesa e Código
do Procedimento Administrativo.
29 — Nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 40.º da
Portaria n.º 83-A/2009, na sua redação atual, caso resulte de lista de
ordenação final um número de candidatos aprovados superior ao número
de postos concursados, será constituída reserva de recrutamento.
30 — Igualdade de oportunidades: em cumprimento da alínea h) do
artigo 9.º da Constituição da República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente uma política
de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao
emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente
no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.
02 de junho de 2015. — A Presidente do Conselho Diretivo,
Prof.ª Doutora Ana Paula Laborinho.
208718796

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.
Aviso n.º 6573-C/2015
Após homologação por deliberação de 9 de junho de 2015 do Conselho
Diretivo da Administração Regional de Saúde do Centro, I. P., torna-se
pública a lista de classificação final dos candidatos ao procedimento
simplificado para preenchimento de dois postos de trabalho na categoria
de Assistente de Oncologia Médica da Carreira Especial Médica, aberto
pelo Aviso n.º 1572-B/2015, Refª B13, publicado no Diário da República, parte C, 2.ª série, n.º 28, de 10 de fevereiro de 2015:
1.º Paula Alexandra Sales Fidalgo: 17,56 valores
Candidatos excluídos
Luísa de Fátima Araújo Vilaça Queiroz a)
a) Não compareceu à entrevista
11 de junho de 2015. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS
Centro, I. P., Luís Manuel Militão Mendes Cabral.
208718488
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