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para o exercício das referidas funções, conforme evidencia a respetiva 
nota curricular anexa à presente Deliberação:

1 — Licenciada Margarida Coutinho de Carvalho e Silva Correia 
Henriques, técnica superior, no cargo de Diretora da Unidade Desen-
volvimento Social, do Centro Distrital de Viseu.

A presente Deliberação produz efeitos a 9 de julho de 2018.

5 de julho de 2018. — Pelo Conselho Diretivo, o Vice-Presidente, 
Gabriel Bastos.

Nota Curricular
Margarida Coutinho de Carvalho e Silva Correia Henriques, Licen-

ciada em Serviço Social, pelo Instituto Superior de Serviço Social de 
Coimbra, é técnica superior, do Quadro de Pessoal do ISS, I. P.

Diretora do Núcleo de Qualificação de Famílias e Território, da Uni-
dade de Desenvolvimento Social do Centro Distrital de Viseu, de 1 de 
janeiro de 2008 a 14 de janeiro de 2010; Diretora da Unidade de Desen-
volvimento Social do Centro Distrital de Viseu, de 15 de janeiro de 2010 
a 30 de setembro de 2012; Interlocutora Distrital dos Contratos Locais 
de Desenvolvimento Social (CLDS); Interlocutora Distrital da Rede 
Social; Interlocutora Distrital para o Apoio Psicossocial; Vogal efetiva 
do Júri das Plataformas Supra Concelhias do Douro e Dão Lafões, para 
a apreciação das candidaturas ao Programa Nacional do AECPES (Ano 
Europeu do Combate à Pobreza e à Exclusão Social).

Possui o Diploma da Especialização em Gestão Pública — 205 h — 
INA; possui o Curso de Alta Direção em Administração Pública (CA-
DAP) — 550 h — INA; possui o Programa de Formação em Gestão 
Publica (FORGEP) — 180 h — INA.

311654015 

 Deliberação (extrato) n.º 1047/2018
O Conselho Diretivo delibera, nos termos e ao abrigo do disposto na 

alínea g), do n.º 1 do artigo 21.º da Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro e 
dos artigos 27.º e 31.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua versão 
atual, nomear, em regime de substituição, o seguinte trabalhador do mapa 
de pessoal do ISS, I. P., que detém a competência técnica e aptidão para 
o exercício das referidas funções, conforme evidencia a respetiva nota 
curricular anexa à presente Deliberação:

Licenciado José Luís Albuquerque Marques dos Santos, especialista 
de informática, no cargo de Diretor da Unidade de Prestações e Contri-
buições, do Centro Distrital de Viseu.

A presente Deliberação produz efeitos a 9 de julho de 2018.
5 de julho de 2018. — Pelo Conselho Diretivo, o Vice -Presidente, 

Gabriel Bastos.

Nota Curricular
José Luís Albuquerque Marques dos Santos, Licenciado em Economia, 

pela Universidade de Coimbra, é especialista de informática, do Quadro 
de Pessoal do ISS,I. P.

Diretor do Núcleo Sistemas de Informação do Centro Distrital de 
Solidariedade e Segurança Social de Viseu, de 22.10.01 até 02.05.04; 
Diretor da Unidade Administrativa e Financeira do Centro Distrital de 
Solidariedade e Segurança Social de Viseu, de 03.05.04 até 31.12.2007; 
Diretor da Unidade de Identificação, Qualificação e Contribuições do 
Centro Distrital de Viseu, de 01.01.2008 até 25.09.2012; Núcleo de 
Planeamento, de setembro de 2012 a março de 2014; Unidade de De-
senvolvimento Social e Programas de abril de 2014, até à presente data. 
Interlocutor distrital do POAPMC.

311653976 

 SAÚDE

Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.

Aviso n.º 13861/2018
A Administração Regional de Saúde do Centro, I. P. (ARSC, I. P.), de 

acordo com a deliberação do Conselho Diretivo de 23 de agosto de 2018, 
no âmbito das suas competências, pretende proceder ao preenchimento 
de quatro postos de trabalho, da carreira geral de assistente operacional, 
por recurso à mobilidade/cedência de interesse público, para a Divisão de 
Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (DICAD) 

dos Serviços Centrais, nos termos do disposto nos artigos 92.º a 100.º da 
LTFP, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de Junho.

1 — Caracterização da Oferta: Tipo de oferta: Mobilidade na cate-
goria/Cedência de interesse público.

Carreira e Categoria: Assistente Operacional.
Número de postos de trabalho: Quatro (4).
Remuneração: igual à que o trabalhador aufere na categoria de origem, 

nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 38.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 
31 de dezembro, prorrogado pelo n.º 1 do artigo 19.º da Lei n.º 42/2016, 
de 28 de dezembro.

2 — Caracterização do posto de trabalho a ocupar: As enquadráveis 
no conteúdo funcional correspondente à carreira/categoria de assistente 
operacional, conforme se encontra definido no mapa anexo à LTFP, e 
especificamente as seguintes funções:

a) Colaborar, sob supervisão técnica, na prestação de cuidados de 
higiene e conforto aos doentes;

b) Proceder ao acompanhamento e transporte de doentes em ca-
mas, macas, cadeiras de rodas ou a pé dentro e fora da unidade 
funcional;

c) Auxiliar nas tarefas de alimentação dos doentes, quando se mostre 
necessário;

d) Preparar o material para a esterilização;
e) Ajudar nas tarefas de recolha de material para análise;
f) Preparar e lavar o material dos serviços técnicos;
g) Transportar e distribuir as balas de oxigénio e os materiais esteri-

lizados pelos serviços de ação médica;
h) Velar pela manutenção do material utilizado nos cuidados prestados 

aos doentes;
i) Proceder à receção, arrumação e distribuição de roupas lavadas e 

à recolha de roupas sujas e suas entregas;
j) Assegurar o serviço externo e interno de transporte de medicamen-

tos e produtos de consumo corrente, necessários ao funcionamento do 
serviço;

k) Assegurar o serviço de mensageiro e proceder à limpeza específica 
da respetiva unidade funcional, assim como dos seus acessos;

l) Colaborar com os respetivos serviços na realização dos trâmites 
administrativos relacionados com as suas atividades;

m) Efetuar o transporte de cadáveres;
n) Proceder à limpeza das macas nos respetivos locais de trabalho;
o) Assegurar a manutenção das condições de higiene nos respetivos 

locais de trabalho;
p) Triagem e acondicionamento dos resíduos produzidos na Uni-

dade de prestação de cuidados de saúde, de acordo com as normas 
vigentes.

3 — Perfil de competências:
3.1 — Experiência na área de atuação e caracterização do correspon-

dente posto de trabalho;
3.2 — Comportamento urbano, afável no relacionamento interpes-

soal com os demais trabalhadores e hierarquia do serviço, bem como 
disponibilidade para trabalhar em horários ajustados à atividade da 
Unidade Funcional;

4 — Requisitos de admissão:
4.1 — Ser titular de relação jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado;
4.2 — Estar integrado na carreira geral de assistente operacional;
4.3 — Ser portador de carta de condução, constitui critério prefe-

rencial.
5 — Local de Trabalho:
As funções serão exercidas, predominantemente nas instalações da 

Unidade de Alcoologia de Coimbra da DICAD.
6 — Prazo de apresentação das candidaturas:
10 dias úteis a contar do dia seguinte à publicação do presente aviso 

na Bolsa de Emprego Público (BEP).
7 — Formalização das candidaturas:
7.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante a apre-

sentação de requerimento dirigido à Presidente do Conselho Diretivo 
da Administração Regional de Saúde do Centro, I. P., com a menção 
expressa «recrutamento por mobilidade de assistente operacional», iden-
tificação do presente aviso ou da publicitação na BEP, nome completo 
do candidato, morada, contacto telefónico e e -mail, acompanhado dos 
seguintes documentos:

a) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado;
b) Declaração emitida pelo serviço de origem da qual conste a iden-

tificação da relação jurídica de emprego público previamente estabe-
lecida, a carreira e a categoria de que o candidato é titular, a descrição 
das funções exercidas nos últimos 3 anos e a correspondente avaliação 
de desempenho, bem como a posição e nível remuneratório e o corres-
pondente valor pecuniário.
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7.2 — As candidaturas deverão ser entregues:
a) Diretamente na Administração Regional de Saúde do Centro, Ala-

meda Júlio Henriques, 3001  -553 Coimbra; ou
b) Enviadas por correio registado, com aviso de receção, para Ad-

ministração Regional de Saúde do Centro, Alameda Júlio Henriques, 
Apartado 1087, 3001  -553 Coimbra

8 — Seleção dos candidatos:
A seleção dos candidatos será efetuada com base no seu currículo 

profissional, complementada por entrevista profissional, sendo que 
apenas serão convocados para a realização da entrevista, os candidatos 
selecionados na avaliação curricular e que preencham os requisitos de 
admissão.

9 — Composição e identificação do Júri:
O Júri do presente procedimento tem a seguinte composição:
Presidente: José António Rocha Almeida, Coordenador da Divisão 

de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, da 
ARSC, IP;

1.º Vogal efetivo: Ana Maria Feijão Neves da Silva Gomes, Assistente 
Graduada de MGF, da DICAD, que substituíra o Presidente nas suas 
faltas e impedimentos;

2.º Vogal efetivo: Rosa Maria Bernardes Pereira Marcedo, Técnica 
Superior da DICAD;

1.º Vogal suplente: João Nunes Lopes Curto, Assistente Graduado 
Sénior de Psiquiatria, da DICAD;

2.º Vogal Suplente: Marta Sofia Fonseca Marques, Assistente Técnica 
da DICAD.

10 — Publicitação na Bolsa de Emprego Público:
A presente oferta de emprego será publicada na BEP, até ao 2.º dia útil 

seguinte à presente publicação e estará disponível na página eletrónica 
da ARSC, I. P.

29 de agosto de 2018. — A Presidente do Conselho Diretivo da ARS 
Centro, I. P., Rosa Maria dos Reis Marques Furtado de Oliveira.

311650346 

 Aviso n.º 13862/2018
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, torna -se público que, nos termos do 
artigo 99.º -A da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada 
em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, por despacho de Sua Exa. a 
Senhora Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público, 
datado de 20 -08 -2018, com despacho concordante de Sua Exa. a Senhora 
Secretária de Estado da Saúde, datado de 27 -08 -2018, foi autorizada a 
consolidação da mobilidade intercarreiras da trabalhadora Ana Isabel 
Pereira Lopes, no mapa de pessoal da ARSC,IP /ACES Pinhal Litoral, 
ficando integrada na 1.ª posição remuneratória da carreira e categoria de 
Assistente Técnica, com efeitos à data da presente publicação.

3 de setembro de 2018. — A Presidente do Conselho Diretivo da ARS 
Centro, I. P., Rosa Maria dos Reis Marques Furtado de Oliveira.

311642035 

 Aviso n.º 13863/2018
Por deliberação do Conselho Diretivo de 3 de setembro de 2018 e nos 

termos dos artigos 48.º, 49.º e 50.º da LTFP, aprovada em anexo à Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugados com a cláusula 20.ª do ACT 
n.º 2/2009, torna -se público que:

Maria Margarida Baldaque de Sousa Soares Silva Oliveira concluiu 
com sucesso o período experimental, na sequência da celebração de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para 
desempenho de funções de Assistente da carreira especial médica — área 
de Medicina Geral e Familiar, posição remuneratória 1.ª, nível remune-
ratório 45.º, em lugar do mapa de pessoal da Administração Regional de 
Saúde do Centro, I. P., ACES Pinhal Litoral, reportando -se o seu início 
a 1 de maio de 2018.

7 de setembro de 2018. — A Presidente do Conselho Diretivo da 
ARS Centro, I. P., Rosa Maria dos Reis Marques Furtado de Oliveira.

311642116 

 Aviso n.º 13864/2018
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, torna -se público que, reunidas as con-
dições previstas no artigo 99.º -A da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, foi autorizada, por despacho da Senhora Secretária de Estado 
da Saúde datado de 27 de agosto de 2018, com a concordância da Se-

nhora Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público, 
através de Despacho n.º 844/2018 -SEAEP, a consolidação da mobilidade 
intercarreiras da Assistente Técnica Maria Cristina dos Santos Pimen-
tel Duarte, na carreira e categoria de Técnico Superior, posicionada 
na 2.ª posição remuneratória, nível remuneratório 15 da TRU, a que 
corresponde a remuneração de 1201,48 euros, no mapa de pessoal do 
Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Mondego, com efeitos a 
1 de janeiro de 2018.

10 de setembro de 2018. — A Presidente do Conselho Diretivo da 
ARSC, I. P., Rosa Maria dos Reis Marques Furtado de Oliveira.

311652282 

 Aviso n.º 13865/2018
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, torna -se público que, reunidas as condições 
previstas no artigo 99.º -A da Lei Geral do Trabalho em Funções Públi-
cas, foi autorizada, por despacho da Senhora Secretária de Estado da 
Saúde datado de 28 de agosto de 2018, com a concordância da Senhora 
Secretária de Estado da Administração e Emprego Público, através de 
despacho datado de 23 de agosto de 2018, a consolidação da mobilidade 
intercarreiras da Assistente Operacional Carolina Maria Portela da Silva 
Morgado, na carreira e categoria de Assistente Técnico, posicionada 
na 1.ª posição remuneratória, nível remuneratório 5 da TRU, a que 
corresponde a remuneração de 683,13 euros, no mapa de pessoal do 
Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga, desta Administração 
Regional de Saúde, com efeitos a 1 de janeiro de 2018.

10 de setembro de 2018. — A Presidente do Conselho Diretivo da 
ARSC, I. P., Rosa Maria dos Reis Marques Furtado de Oliveira.

311652128 

 Aviso n.º 13866/2018
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, torna -se público que, reunidas as condições 
previstas no artigo 99.º -A da Lei Geral do Trabalho em Funções Públi-
cas, foi autorizada, por despacho da Senhora Secretária de Estado da 
Saúde datado de 27 de agosto de 2018, com a concordância da Senhora 
Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público, através de 
Despacho n.º 854/2018 -SEAEP, a consolidação da mobilidade intercar-
reiras da Assistente Técnica Rosa Maria Ferreira Fernandes, na carreira e 
categoria de Técnico Superior, posicionada na 2.ª posição remuneratória, 
nível remuneratório 15 da TRU, a que corresponde a remuneração de 
1201,48 euros, no mapa de pessoal dos Serviços Centrais desta Admi-
nistração Regional de Saúde, com efeitos a 1 de janeiro de 2018.

10 de setembro de 2018. — A Presidente do Conselho Diretivo da 
ARSC, I. P., Rosa Maria dos Reis Marques Furtado de Oliveira.

311652185 

 Aviso n.º 13867/2018
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, torna -se público que, reunidas as con-
dições previstas no artigo 99.º -A da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, foi autorizada, por despacho da Senhora Secretária de Estado 
da Saúde datado de 27 de agosto de 2018, com a concordância da Se-
nhora Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público, 
através de Despacho n.º 869/2018 -SEAEP, de 20 de agosto de 2018, a 
consolidação das mobilidades intercarreiras dos Assistentes Técnicos 
Paula Sofia Costa Tojal e Paulo Jorge dos Santos Oliveira, na carreira e 
categoria de Técnico Superior, posicionados na 2.ª posição remunerató-
ria, nível remuneratório 15 da TRU, a que corresponde a remuneração 
de 1201,48 euros, no mapa de pessoal do Agrupamento de Centros de 
Saúde do Baixo Vouga, com efeitos a 1 de janeiro de 2018.

10 de setembro de 2018. — A Presidente do Conselho Diretivo da 
ARSC, I. P., Rosa Maria dos Reis Marques Furtado de Oliveira.

311652314 

 Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P.

Aviso (extrato) n.º 13868/2018
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 

de junho, torna -se público que, na sequência de procedimento concursal 
comum — aviso n.º 10946 -A/2015, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 188, de 25 de setembro, foram celebrados contratos de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para preenchi-


