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9 — Não podem ser ainda admitidos candidatos que, cumulativa-
mente, se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, 
não se encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos 
no mapa de pessoal do órgão ou serviço idêntico aos postos de trabalho 
para cuja ocupação se publicita o procedimento.

10 — Forma, prazo e local de apresentação da candidatura: A candi-
datura deverá ser efetuada em suporte papel, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis contados da publicação do presente aviso na 2.ª série do Diário 
da República, e entregue pessoalmente no Departamento de Recur-
sos Humanos, sito ao piso 1 do Edifício Núcleo de Apoio ao Hospital 
Dr. Nélio Mendonça, das 10.00 horas às 13.00 horas, ou enviada através 
de correio registado, com aviso de receção, para o endereço postal do 
Departamento de Recursos Humanos do SESARAM, E. P. E., Edifício 
Núcleo de Apoio ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, Avenida Luís de 
Camões, n.º 57, 9004 -514 Funchal.

11 — Documentos: A candidatura deverá conter, sob pena de exclusão, 
a seguinte documentação:

a) Formulário de candidatura de utilização obrigatória, disponibilizado 
na página eletrónica do SESARAM ou pessoalmente no Departamento 
de Recursos Humanos, assinado pelo próprio candidato;

b) Fotocópia do comprovativo da posse do grau de especialista na 
especialidade de Psiquiatria, ou de outro documento idóneo, legalmente 
reconhecido para o efeito;

c) Comprovativo da nota obtida na avaliação final do internato médico;
d) Comprovativo da inscrição na Ordem dos Médicos como membro 

efetivo, atualizado;
e) 5 (cinco) exemplares do curriculum vitae elaborado em modelo 

europeu, com descrição das atividades desenvolvidas;

12 — Método de seleção: Avaliação e discussão curricular.
12.1 — Os resultados da aplicação do método de avaliação são estru-

turados na escala de 0 a 20 valores, sendo considerados e ponderados 
os fatores estabelecidos nas alíneas a) b) c) d) g) h) da alínea a) do n.º 4 
da cláusula 21.ª do anexo II do Acordo de Empresa supra identificado.

13 — 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.

14 — A ordenação final dos candidatos que completem o procedi-
mento é efetuada de acordo com a escala classificativa de 0 a 20 valores, 
em resultado das classificações quantitativas obtidas no único método 
de seleção adotado.

15 — Em situações de igualdade de valoração aplicam -se os critérios 
de ordenação preferencial previstos na cláusula 24.ª do Anexo II do 
Acordo de Empresa supra identificado.

16 — Apenas serão recrutados os candidatos que obtenham classifi-
cação final igual ou superior a 10 valores, sem arredondamentos.

17 — A lista unitária de ordenação final, após homologação, é pu-
blicitada na 2.ª série do Diário da República, afixada em local visível 
e público das instalações do SESARAM, E. P. E. e disponibilizada na 
sua página eletrónica.

18 — Composição e identificação do Júri:
Presidente: Dr. José Licínio Pestana Santos, Diretor do Serviço de 

Psiquiatria e Assistente de Psiquiatria, do Serviço de Saúde da Região 
Autónoma da Madeira, E. P. E.;

Vogais efetivos:
Dr. Luís Filipe Santos Fernandes, Assistente Graduado Sénior de Psi-

quiatria, do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E. P. E.;
Dr. Frederico Simões Couto Oliveira Fernandes, Assistente Graduado 

de Psiquiatria, do Centro Hospitalar Lisboa Norte, E. P. E.;

Vogais suplentes:
Dr.ª Maria Manuela Correia Vieira Silva, Assistente Graduada de 

Psiquiatria, do Centro Hospitalar Lisboa Norte, E. P. E.;
Dr. João Carlos Carvalho Melo, Assistente Graduado de Psiquiatria, 

do Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, E. P. E.

Em caso de falta ou impedimento do presidente do júri, este será 
substituído por: Dr. Luís Filipe Santos Fernandes.

19 — O presente procedimento concursal rege -se pelo estabelecido 
no Acordo de Empresa publicado no JORAM, 3.ª série, n.º 4, de 17 
de fevereiro de 2016, celebrado entre o SESARAM, E. P. E. e o Sin-
dicato Independente dos Médicos e o Sindicato dos Médicos da Zona 
Sul — Anexo II, Processo de Seleção e Recrutamento para os Postos 
de Trabalho da Carreira Médica.

20 — Qualquer informação adicional poderá ser obtida junto do 
Departamento de Recursos Humanos, área de Recrutamento, através de 
contacto por correio eletrónico para o endereço dgrh@sesaram.pt.

27 de outubro de 2017. — A Administradora Hospitalar, Eva Sousa.
310883277 

PARTE G

 HOSPITAL PROFESSOR DOUTOR FERNANDO FONSECA, E. P. E.
Declaração de Retificação n.º 765/2017

Retificação da deliberação do aviso de abertura do procedimento con-
cursal comum conducente ao recrutamento de pessoal médico para a 
categoria de assistente graduado sénior, da área hospitalar — Cirur-
gia Geral — da carreira médica e especial médica hospitalar.
Declara -se que o aviso de abertura referente ao procedimento con-

cursal comum conducente ao recrutamento de pessoal médico para a 
categoria de assistente graduado sénior, da área hospitalar — Cirurgia 
Geral — da carreira médica e especial médica hospitalar do Hospital 
Professor Doutor Fernando Fonseca, E. P. E., publicado, na 2.ª série, 
n.º 192 do Diário da República, através do aviso n.º 11830/2017, de 4 de 
outubro de 2017, saiu com uma incorreção que importa retificar.

Assim, no ponto 18, onde se lê:
«2.º Vogal efetivo: Jorge Manuel Fernandes Costa Marques — As-

sistente Graduado Sénior de Cirurgia Geral do Centro Hospitalar de 
Lisboa Central, E. P. E.»

deve ler -se:
«2.º Vogal efetivo: José Afonso Janeiro Neves — Assistente 

Graduado Sénior de Cirurgia Geral do Centro Hospitalar Barreiro 
Montijo, E. P. E.».

O prazo estabelecido no n.º 3 do referenciado aviso de abertura 
n.º 11830/2017, de 4 de outubro de 2017, conta -se a partir da publica-
ção da presente retificação.

11 de outubro de 2017. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Francisco Velez Roxo.

310874423 

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

Deliberação n.º 963/2017
Por deliberação do Conselho de Administração da Unidade Local de 

Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E., de 23 de agosto de 2017:
Maria de Fátima dos Santos Caratão, Assistente Graduada Sénior 

de Cirurgia Geral, nomeada em Comissão de Serviço como Diretora 
do Serviço de Cirurgia Geral, com efeitos a partir de 21 de setembro 
de 2017.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

25 de outubro de 2017. — A Presidente do Conselho de Administra-
ção, Maria da Conceição Margalha.

310877575 


