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PARTE G

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, E. P. E.

Despacho n.º 1937/2019
Por Despacho de Sua Excelência a Secretária de Estado da Admi-

nistração e do Emprego Público, datado de 29 -11 -2018, e Despacho de 
Sua Excelência a Secretária de Estado da Saúde, datado de 26 -09 -2018, 
foi autorizada a consolidação na carreira e categoria, da Cedência de 
Interesse Público da Técnica Superior de Diagnóstico e Terapêutica, Área 
de Higiene Oral, Maria de Jesus Capela e Capela, em lugar do mapa de 
pessoal público da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E., a 
extinguir quando vagar, nos termos do n.º 10 do artigo 99.º da Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, conjugado com o artigo 49.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de 
dezembro. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

4 de fevereiro de 2019. — A Presidente do Conselho de Administra-
ção, Maria da Conceição Margalha.
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 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, E. P. E.

Aviso n.º 3084/2019

Recrutamento de Diretor para o Serviço de Radiologia
da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E. P. E.

1 — Nos termos do n.º 3 do artigo 28.º do Decreto -Lei n.º 18/2017, 
de 10 de fevereiro, conjugado com o artigo 17.º -A do Decreto -Lei 
n.º 176/2009, de 4 de agosto, aditado pelo artigo 2.º do Decreto -Lei 
n.º 266 -D/2012, de 31 de dezembro, faz  -se público que, por deliberação 
do Conselho de Administração de 27 de setembro de 2018, se encontra 
aberto, pelo prazo de dez dias úteis, um processo de acolhimento de 
manifestação de interesse individual conducente ao recrutamento de 
Diretor do Serviço de Radiologia da Unidade Local de Saúde de Castelo 
Branco, E. P. E.

2 — Âmbito:
Podem candidatar -se todos os médicos com a especialidade de Radio-

logia, vinculados a instituição prestadora de cuidados de saúde integrada 
no Serviço Nacional de Saúde, detentores de todas as condições legais 
para o efeito.

3 — O conteúdo funcional e a remuneração são os estabelecidos na 
carreira médica em vigor, bem como nos princípios e regras aplicáveis 
às unidades de saúde que integram o Serviço Nacional de Saúde (SNS) 
com a natureza de entidade pública empresarial, conforme o Decreto -Lei 
n.º 18/2017, de 10 de fevereiro.

4 — Regime de trabalho — Duração de trabalho de 40 horas se-
manais;

5 — Apresentação de candidatura — Da manifestação de interesse 
individual devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, naturalidade, nacionalidade número 
e data do Bilhete de Identidade ou cartão de cidadão, número cédula 
profissional, residência, código postal e telefone);

b) Identificação do número e série do Diário da República onde 
se encontra publicada a candidatura e a referência do lugar a que se 
propõe;

c) Envio de 3 (três) exemplares em papel do curriculum vitae obri-
gatoriamente elaborado em modelo europeu, onde se proceda a uma 
descrição das atividades desenvolvidas, acompanhado, quando haja 
lugar, dos documentos comprovativos de experiência em funções de 
direção/coordenação e/ou de formação em gestão, devidamente datado 
e assinado.

6 — Formalização das candidaturas — as candidaturas deverão ser 
formalizadas mediante requerimento dirigido ao Exmo. Senhor Pre-
sidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde 
de Castelo Branco, E. P. E., sita na Avenida Pedro Alvares Cabral, 
6000 -085 Castelo Branco, entregue no Serviço de Expediente (das 
9,30h às 12,00h e das 14,30h às 17,00h), pessoalmente ou remetido pelo 
correio, registado com aviso de receção, desde que tenha sido expedido 
até ao termo do prazo fixado neste aviso.

7 — Método de seleção — Avaliação Curricular e Entrevista.
8 — Requisitos obrigatórios de admissão — podem ser admitidos a 

concurso os candidatos que reúnam, até ao termo do prazo de candida-
tura, os seguintes requisitos:

a) Estar integrado na carreira médica e inscrito na Ordem dos Médicos, 
tendo a situação perante a mesma devidamente regularizada.

b) Ser detentor da categoria de Assistente Graduado Sénior ou Assis-
tente Graduado, há, pelo menos, 2 anos.

c) Ter experiência comprovada em funções de direção, coordenação 
e gestão na área profissional.

d) Disponibilidade imediata para o início de funções.

9 — A Comissão de Avaliação das candidaturas é composta por:
Presidente: Dra. Maria Eugénia Monteiro André, Assistente Graduada 

Sénior de Medicina Interna e Diretora Clínica para os Cuidados de Saúde 
Hospitalares, da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E. P. E.;

Vogais efetivos:
Dr. João Vitor Machado Pinto, Assistente Graduado Sénior de Radio-

logia, da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano,  E. P. E.;
Dr. João António Pinheiro Dias Freixo, Assistente Graduado Sé-

nior de Medicina Interna, da Unidade Local de Saúde de Castelo 
Branco,  E. P. E.;

Vogais suplentes:
Dra. Mariana Teresa Cheira Martins, Assistente Graduada de Patologia 

Clínica, da Unidade Local de Saúde Castelo Branco,  E. P. E.;
Dra. Rita Maria Mira Franco Belisco Velasco Resende, Assistente 

Graduada de Medicina Interna, da Unidade Local de Saúde Castelo 
Branco,  E. P. E.;

10 — A decisão relativa à escolha do candidato constará da página da 
ULSCB, E. P. E., www.ulscb.min -saude.pt, bem como a sua nomeação 
do DRE.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
4 de fevereiro de 2019. — O Presidente do Conselho de Administração 

da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E. P. E., Dr. António 
Vieira Pires.
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PARTE H

 COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO MINHO

Aviso n.º 3085/2019
Para os devidos efeitos se torna público que, na sequência da en-

trada em vigor da nova organização dos serviços da CIM Alto Minho, 
cujo extrato foi publicado no Diário da República, n.º 6, 2.ª série, de 
9.janeiro.2019, e por despacho do Primeiro Secretário do Secretariado 
Executivo Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Alto Mi-

nho, foram nomeados, em regime de substituição, com efeitos a 1.ja-
neiro.2019, os seguintes trabalhadores:

Ruy Manuel da Silva Guerreiro — Diretor do Departamento de Serviços 
Coletivos Intermunicipais e de Gestão de Instrumentos de Financiamento;

Alexandrina Fernanda da Silva Gomes Monteiro — Chefe da Divisão 
de Planeamento Estratégico e Desenvolvimento Intermunicipal;

Fátima Alexandra Faria da Costa — Chefe da Divisão Administrativa 
e Financeira;
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