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Maria de Fátima Matias Sales Machado, Professora Associada da 
Universidade de Coimbra;

Ulisses Manuel de Miranda Azeiteiro, Professor Auxiliar com Agre-
gação da Universidade Aberta;

Paulo Jorge de Sousa Maranhão, Professor Coordenador do Instituto 
Politécnico de Leiria;

Sílvia Correia Gonçalves Fernandes, Professora Coordenadora do 
Instituto Politécnico de Leiria.

Vogais suplentes:
Virginio Garcia Martinez, Professor Catedrático da Universidade de 

Extremadura;
Manuel Blasco Ruiz, Professor Catedrático da Universidade da Ex-

tremadura, Espanha.

10 — 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 oportu-
nidade entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão 
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda 
e qualquer forma de discriminação.

11 — O presente concurso será ainda publicitado na BEP (Bolsa de 
Emprego Público), no sítio da internet da Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia, I. P., nas línguas portuguesa e inglesa e no sítio da internet 
do Instituto Politécnico de Leiria, nas línguas portuguesa e inglesa, nos 
termos do artigo 29.º -B do ECPDESP.

24 de março de 2014. — O Presidente, Nuno André Oliveira Mangas 
Pereira.

207719425 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Despacho (extrato) n.º 4769/2014
Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 

30.01.2014, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo determinado com Madalena da Graça Wainewright Matoso, com 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

Aviso n.º 4511/2014
Por despacho de 7 de fevereiro de 2014, do Presidente do IPP, foi 

autorizado o Contrato de Trabalho em Funções Públicas a Termo Resolu-
tivo Certo, com Maria de Fátima Semedo Dias — assistente convidada, 
tempo parcial (20 %), com efeitos a partir de 24 de fevereiro de 2014 e 
término em 31 de agosto de 2014.

Por despacho de 04 de março de 2014 do Presidente do IPP, foi auto-
rizado o Contrato de Trabalho em Funções Públicas a Termo Resolutivo 
Certo, com José Salvador Fernandes Soares — assistente convidado, 
tempo parcial (30 %), com efeitos a partir de 01 de março de 2014 e 
término em 31 de julho de 2014.

25 de março de 2014. — O Administrador, José Manuel Gomes.
207718753 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

Declaração de retificação n.º 366/2014
Ao despacho (extrato) n.º 3819/2014, publicado no Diário da Repú-

blica, 2.ª série n.º 49, de 11 de março de 2014, a p. 6645, retifica -se, onde 
se lê «Prof.ª Doutora Anabela Fernandes Guedes como professora adjunta 
convidada, em regime de exclusividade, no período de 3 de janeiro 
de 2104 a 30 de setembro 2014» deve ler -se «Prof.ª Doutora Anabela 
Fernandes Guedes como professora adjunta convidada, em regime de 
exclusividade, no período de 13 de janeiro a 30 de setembro 2014».

20 de março de 2014. — O Vice -Presidente, Pedro Rodrigues.
207719311 

a categoria de assistente convidada para a Escola Superior de Educação, 
em regime de tempo parcial de 25 %, no período de 3 de fevereiro a 31 de 
julho de 2014, auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1, 
índice 100, da tabela do pessoal do ensino superior politécnico.

6 de março de 2014. — O Administrador, Licenciado António José 
Carvalho Marques.

207722284 

PARTE G

 CENTRO HOSPITALAR BARREIRO MONTIJO, E. P. E.

Aviso n.º 4512/2014

Procedimento concursal comum para preenchimento
de um posto de trabalho na categoria de assistente

de oncologia da carreira médica — Área de exercício hospitalar
1 — Nos termos do estabelecido na cláusula 7.ª do acordo coletivo 

de trabalho, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 48, 
de 29 de dezembro de 2011, celebrado entre o Centro Hospitalar de 
Coimbra, E. P. E., e outros e a Federação Nacional dos Médicos e 
outro — tramitação do procedimento para concurso de recrutamento 
para os postos de trabalho da carreira médica, adiante designado, abre-
viadamente, por ACT, conjugado com o artigo 15.º do Decreto Lei 
n.º 176/2009, de 4 de agosto, que estabelece o regime da carreira dos 
médicos nas entidades públicas empresariais e nas parcerias em saúde, 
em regime de gestão e financiamento privados, integrados no Serviço 
Nacional de Saúde, bem como os respetivos requisitos de habilitação 
profissional e percurso de progressão profissional e de diferenciação 
técnico -científica torna -se público que, por deliberação do Conselho 
de Administração de 23/12/2013, se encontra aberto concurso comum 
para constituição de relação jurídica de emprego privado sem termo, 
destinado ao preenchimento de um posto de trabalho de assistente da 
carreira médica para a Unidade Funcional de Oncologia Médica, no 
Centro Hospitalar Barreiro Montijo, E. P. E., cuja celebração do contrato 
só ocorrerá após obtenção da devida autorização superior.

2 — Tipo de concurso — o concurso é externo geral, aberto a todos 
médicos detentores dos requisitos de admissão, independentemente de 
serem já titulares, ou não, de relação jurídica de emprego, público ou 
privado, com alguma Instituição do Serviço Nacional de Saúde com 
a ressalva de que, nos termos da alínea j) da cláusula 7.ª do ACT, não 
podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se encontrem 
integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se encontrando 
em mobilidade, ocupem posto de trabalho previstos no mapa de pessoal 
do órgão ou serviço idênticos ao posto de trabalho para cuja ocupação 
é publicitado este procedimento.

3 — Prazo de validade — o concurso é válido para a ocupação do 
posto de trabalho enunciado, terminando com o seu preenchimento.

4 — Política de igualdade — em cumprimento da alínea h) do 
artigo 9.º da Constituição, a Administração Pública, enquanto entidade 
empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportu-
nidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão 
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda 
e qualquer forma de descriminação.

5 — Prazo de apresentação de candidaturas — 10 dias úteis, con-
tados a partir da data da publicação do presente aviso no Diário da 
República.

6 — Legislação aplicável — o concurso rege -se pelo disposto no 
acordo coletivo de trabalho, publicado no Boletim do Trabalho e Em-
prego, n.º 48, de 29 de dezembro de 2011, celebrado entre o Centro 
Hospitalar de Coimbra, E. P. E., e outros e a Federação Nacional dos 
Médicos e outro — tramitação do concurso de recrutamento para os 
postos de trabalho da carreira médica.




