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das Cascalhaes Torres, Dirigente Intermédio de Grau 4 do Departamento 
de Gestão de Recursos Humanos dos Serviços da Presidência do IPL.

O Presidente do júri será substituído, nas suas faltas ou impedimentos, 
pelo vogal efetivo, Dr. Paulo Alexandre Ferreira Guerreiro, Dirigente 
Intermédio de Grau 2 dos Recursos Humanos dos Instituto Superior de 
Engenharia de Lisboa do IPL.

16 — Tendo em conta o preceituado no artigo 38.º da LTFP, a coloca-
ção dos trabalhadores recrutados numa das posições remuneratórias da 
categoria correspondente ao posto de trabalho a concurso, será objeto de 
negociação, conjugado com o disposto no artigo 21.º da Lei n.º 71/2018, 
de 31 de dezembro (LOE 2019).

16.1 — Remuneração base de referência — 635,07€, conforme disposto 
no n.º 1 do artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 29/2019, de 20 de fevereiro.

17 — Nos termos do despacho conjunto n.º 373/2000, de 01.03., em 
cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administração 
Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente uma polí-
tica de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao 
emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente 
no sentido e evitar toda e qualquer forma de discriminação.

18 — Prazo de validade — O procedimento concursal é válido para o 
preenchimento dos postos de trabalho a concurso e para os efeitos pre-
vistos no n.º 2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, 
com a nova redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

28 de março de 2019. — O Presidente do IPL, Prof. Doutor Elmano 
da Fonseca Margato.

312196684 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

Despacho (extrato) n.º 4291/2019
Por despachos do Senhor Presidente do Instituto Politécnico de Viseu, 

proferidos na data abaixo indicada:
De 22 -02 -2019
Foi autorizada, a celebração de contrato de trabalho em funções pú-

blicas a termo resolutivo certo, com o Mestre Fernando José da Silva 
Gameiro, como Assistente convidado, para a Escola Superior de Saúde 
Viseu deste Instituto, em regime de tempo parcial (16,7 %), com a re-
muneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 100, do 
vencimento de Assistente em tempo integral, pelo período de 25 -02 -2019 
a 12 -07 -2019.

De 01 -03 -2019
Foi autorizada, a celebração de contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, com o Licenciado Pedro Filipe An-
tunes Lopes, como Assistente Convidado, para a Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão de Lamego deste Instituto, em regime de tempo 
parcial (33,3 %), com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao 
escalão 1, índice 100, do vencimento de Assistente em tempo integral, 
pelo período de 04 -03 -2019 a 19 -07 -2019.

Foi autorizada, a celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo, com a Doutora Manuela Damiana 
dos Santos Almeida Guedes, como Assistente Convidada, para a Es-
cola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego deste Instituto, em 
regime de tempo parcial (33,3 %), com a remuneração mensal ilíquida 
correspondente ao escalão 1, índice 100, do vencimento de Assistente 
em tempo integral, pelo período de 04 -03 -2019 a 19 -07 -2019.

Foi autorizada, a celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo, com a Mestre Patrícia Alexandra de 
Almeida Monteiro, como Assistente Convidada, para a Escola Superior 
de Tecnologia e Gestão de Lamego deste Instituto, em regime de tempo 
parcial (50 %), com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao 
escalão 1, índice 100, do vencimento de Assistente em tempo integral, 
pelo período de 04 -03 -2019 a 19 -07 -2019.

Foi autorizada, a celebração de contrato de trabalho em funções pú-
blicas a termo resolutivo certo, com a Mestre Anabela Tavares Antunes 
Almeida, como Assistente convidada, para a Escola Superior de Saúde 
Viseu deste Instituto, em regime de tempo parcial (29,2 %), com a re-
muneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 100, do 
vencimento de Assistente em tempo integral, pelo período de 04 -03 -2019 
a 19 -07 -2019.

De 11 -03 -2019
Foi autorizada, com efeitos retroativos e mediante celebração de 

adenda a renovação do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo, com a Mestre Sandrine Aguiar de Mendonça Soares, 
como Assistente Convidada, para a Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão de Lamego deste Instituto, em regime de tempo parcial (25 %), 
com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, ín-
dice 100, do vencimento de Assistente em tempo integral, pelo período 
de 22 -02 -2019 a 21 -03 -2019.

4 de abril de 2019. — O Vice -Presidente, Professor José Bastos.
312209246 

PARTE G

 CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO 
DE SÃO JOÃO, E. P. E.

Aviso n.º 7190/2019

Ciclo de Estudos Especiais de Neonatologia

1 — Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hos-
pitalar Universitário de São João, EPE, de 23 de junho de 2017, faz -se 
público que se encontram abertas inscrições, pelo prazo de 15 dias úteis, 
a contar da data da publicação deste aviso no Diário da República, para 
admissão ao Ciclo de Estudos Especiais de Neonatologia.

2 — Legislação aplicável
O Ciclo de Estudos Especiais de Neonatologia foi criado por Despa-

cho do Exmo. Sr. Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde 
de 29 de abril de 1991, publicado no Diário da República n.º 141, 
2.ª série, de 22 de junho de 1991, posteriormente alterado por Des-
pacho do Exmo. Sr. Subdiretor -Geral da Saúde de 10 de outubro de 
1995, publicado no Diário da República n.º 275, 2.ª série, de 28 de 
novembro de 1995; por deliberação do Conselho Diretivo da Admi-

nistração Central do Sistema de Saúde, IP, publicado através do Aviso 
n.º 821/2015, Diário da República n.º 16, 2.ª série, de 23 de janeiro 
de 2015; e por despacho de Sua Excelência a Ministra da Saúde de 
03 de março de 2019.

O referido ciclo rege -se pelo disposto na Portaria n.º 227/2007, de 
05 de março.

3 — O Ciclo terá a duração de 18 meses, com início em data a de-
finir após a publicação no Diário da República da lista de admitidos 
e excluídos.

4 — O Ciclo abrange todas as áreas de assistência pediátrica perinatal, 
com destaque para a formação nas seguintes matérias:

Organização dos cuidados perinatais;
Contribuição na Pediatria na prestação de cuidados pré -natais, nome-

adamente no relacionamento com os Centros de Saúde, na identificação 
de gestações de risco, no aconselhamento genético e no diagnóstico 
pré -natal;

Assistência ao nascimento para treino de realização de manobras 
de reanimação do recém -nascido e deteção precoce de situações que 
requerem atuações urgentes;
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Experiência em técnicas realizadas num serviço de cuidados intensi-
vos neonatais, nomeadamente em ventilação mecânica, na alimentação 
entérica e parentérica, na utilização correta de meios invasivos e não 
invasivos de monitorização, na utilização de terapêuticas médicas 
e cirúrgicas, e na correta utilização dos meios complementares de 
diagnóstico;

Experiência de situações clínicas que requerem cuidados especiais;
Transporte de recém -nascidos;
Planeamento de altas e prestação de uma correta informação clí-

nica, nomeadamente através do preenchimento do Boletim de Saúde 
Infantil;

Experiência e organização de uma consulta de seguimento de recém-
-nascidos de risco;

Relacionamento com os pais de recém -nascidos normais ou com 
patologia.

5 — Local
As atividades do Ciclo decorrerão no Serviço de Pediatria do Centro 

Hospitalar Universitário de São João, EPE, e na Faculdade de Medicina 
da Universidade do Porto.

6 — A par das atividades assistenciais e de uma plena integração 
nas equipas de trabalho do Serviço nas respetivas urgências, o Ciclo 
incluirá a realização ou participação em trabalho de natureza teórico-
-prática.

7 — Podem concorrer a este Ciclo todos os médicos que tenham como 
habilitação mínima o grau de Especialista de Pediatria.

8 — Serão admitidos, no máximo, 3 candidatos.
9 — O corpo docente responsável pelo Ciclo será composto pelos 

seguintes elementos (aprovado por despacho de Sua Excelência a Mi-
nistra da Saúde em 06 de março de 2019):

Direção:
Maria Hercília Ferreira Guimarães Pereira Areias — Assistente 

Graduada Sénior de Pediatria/Neonatologia, Diretora do Serviço de 
Neonatologia, Professora Catedrática convidada de Pediatria da Fa-
culdade de Medicina da Universidade do Porto.

Formação Específica
Neonatologia:
Maria Angelina Carvalho Martins — Assistente Graduada de Pedia-

tria/Neonatologia;
Maria Manuela Mota Rodrigues — Assistente Graduada de Pedia-

tria/Neonatologia;
Mário Mateus Santos Nogueira — Assistente Gradua o d Pediatria/

Neonatologia;
Maria Gorett Silva — Assistente Graduada de Pediatria/Neonatologia;
Maria Fátima Reis Clemente — Assistente Graduada Sénior de Pe-

diatria/Neonatologia;
Jorge Avelino Santos Silva — Assistente Graduado de Pediatria/Neo-

natologia;
Gustavo Marcondes Duarte Rocha — Assistente Graduado de Pe-

diatria/Neonatologia;
Susana Maria Saraiva Pissarra Silva — Assistente Graduada de Pe-

diatria/Neonatologia;
Ana Isabel Ribeiro Vilan Ferreira Lopes — Assistente Graduada de 

Pediatria/Neonatologia;
Paulo Jorge Oliveira Soares — Assistente de Pediatria/Neonato-

logia;
Henrique Edgar Correia Soares — Assistente de Pediatria/Neona-

tologia;
Filipa Silveira Dias Flor Lima Caldas Oliveira — Assistente de Pe-

diatria/Neonatologia;
Sandra Marques Costa — Assistente de Pediatria/Neonatologia.

Obstetrícia:
Nuno Aires Mota Mendonça Montenegro — Assistente Graduado 

Sénior de Ginecologia/Obstetrícia, Diretor do Serviço de Ginecologia 
e Obstetrícia e Professor Catedrático Convidado de Obstetrícia da Fa-
culdade de Medicina da Universidade do Porto;

João Francisco Montenegro Andrade Lima Bernardes — Professor 
Catedrático de Obstetrícia da Faculdade de Medicina da Universidade 
do Porto;

Alexandra Matias Pereira Cunha Coelho Macedo — Assistente Gra-
duada de Ginecologia/Obstetrícia e Professora de Ginecologia/Obste-
trícia da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.

Cardiologia Pediátrica:
Maria Teresa Jesus Cruz Machado — Assistente Graduada de Car-

diologia Pediátrica;
Jorge Manuel Santos Magalhães Antunes Moreira — Assistente Gra-

duado de Cardiologia Pediátrica;
Maria João Ribeiro Leite Baptista — Assistente Graduada de Car-

diologia Pediátrica, Diretora do Centro Materno Pediátrico e Professora 
Auxiliar convidada de Pediatria da Faculdade de Medicina da Univer-
sidade do Porto;

Cláudia Maria Caldas Moura Bento — Assistente Graduada de Car-
diologia Pediátrica e Docente Voluntária de Pediatria da Faculdade de 
Medicina da Universidade do Porto;

Ana Luísa Vieira Castro Ramos Neves — Assistente de Cardiologia 
Pediátrica Professora Auxiliar convidada de Pediatria da Faculdade de 
Medicina da Universidade do Porto.

Cirurgia Pediátrica:
José Manuel Estêvão Costa — Assistente Graduado Sénior de Ci-

rurgia Pediátrica, Diretor do Serviço de Cirurgia Pediátrica e Professor 
Associado com agregação de Cirurgia da Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto;

Ana Catarina Ramos Fragoso — Assistente de Cirurgia Pediátrica e 
Professora Auxiliar de Cirurgia da Faculdade de Medicina da Univer-
sidade do Porto.

Formação Básica
Genética:
Alberto Manuel Barros Silva — Professor Catedrático de Genética 

da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.

Endocrinologia:
Manuel Jorge Fontoura Pinheiro Magalhães — Assistente Graduado 

Sénior de Pediatria, Coordenador da Unidade de Endocrinologia e 
Diabetologia Pediátrica, Diretor do Serviço de Pediatria e Professor 
Associado de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade 
do Porto.

Nutrição:
António José Mónica Silva Guerra — Assistente Graduado Sénior de 

Pediatria, Coordenador da Unidade de Nutrição Pediátrica e Professor 
Associado com Agregação de Pediatria da Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto.

Psicologia:
Sara Raquel Azevedo Almeida Girão — Psicóloga Clínica do Serviço 

de Psiquiatria e Especialista em 1.ª Infância.

Imagiologia:
Isabel Maria Amorim Pereira Ramos — Assistente Graduada Sénior 

de Radiologia, Diretora do Serviço de Radiologia e Diretora do Centro 
de Imagiologia.

Anatomia Patológica:
Maria Fátima Machado Henriques Carneiro — Assistente Graduada 

Sénior de Anatomia Patológica, Diretora do Serviço de Anatomia Pa-
tológica e Professora Catedrática de Anatomia Patológica da Faculdade 
de Medicina da Universidade do Porto.

Bioquímica:
Isabel Azevedo — Professora Catedrática de Bioquímica da Faculdade 

de Medicina da Universidade do Porto.

Epidemiologia:
Henrique Barros — Professor Catedrático da Faculdade de Medicina 

da Universidade do Porto.

Imunologia:
Fernando Manuel Ferreira Araújo — Assistente Graduado Sénior de 

Imunohemoterapia.
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Biologia e Embriologia:
Deolinda Lima — Professora Catedrática de Bioquímica da Faculdade 

de Medicina da Universidade do Porto.

10 — Para seleção dos candidatos, é critério de prioridade na avaliação 
curricular, o exercício na categoria de Assistente num estabelecimento 
vocacionado para o apoio perinatal.

11 — Júri de seleção
O júri para ordenamento dos candidatos ao acesso ao Ciclo de Estudos 

Especiais será constituído por:
Presidente: Maria Hercília Ferreira Guimarães Pereira Areias — As-

sistente Graduada Sénior de Pediatria/Neonatologia, Diretora do Serviço 
de Neonatologia, Professora Catedrática convidada de Pediatria da 
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.

Vogais efetivos:
Maria Angelina Carvalho Martins — Assistente Graduada de Pedia-

tria/Neonatologia;
Maria Manuela Mota Rodrigues — Assistente Graduada de Pedia-

tria/Neonatologia.

Vogais suplentes:
Maria Fátima Reis Clemente — Assistente Graduada Sénior de Pe-

diatria/Neonatologia;
Gustavo Marcondes Duarte Rocha — Assistente Graduado de Pe-

diatria/Neonatologia.

12 — Avaliação do Ciclo
A avaliação decorrerá nos termos do disposto no n.º 12 do Despacho 

do Exmo. Sr. Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde de 29 
de abril de 1991, publicado no Diário da República n.º 141, 2.ª série, 
de 22 de junho de 1991, e no artigo 9.º da Portaria n.º 227/2007, de 05 
de março.

13 — Os candidatos selecionados mantêm o regime de trabalho que 
detêm ou, no caso de não haver vínculo anterior, o que seja permitido 
por lei.

14 — Aos candidatos selecionados que já detenham vínculo nou-
tro estabelecimento ou serviços de saúde do Serviço Nacional de 
Saúde, é garantida a frequência do Ciclo em comissão gratuita de 
serviço.

15 — A frequência deste Ciclo com aproveitamento, confere habi-
litação preferencial para provimento em lugares que seja mencionada 
como exigência particular ou perfil, a experiência em Neonatologia 
ou Pediatria.

16 — Formalização das candidaturas
As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento, 

podendo ser entregues diretamente no Serviço de Gestão de Recursos 
Humanos do Centro Hospitalar Universitário de São João, EPE, sito 
na Alameda Professor Hernâni Monteiro, 4200 -319 PORTO, nos dias 
úteis, no período compreendido entre as 09 horas e as 16:30 horas, ou 
remetidas pelo correio, para a mesma morada, através de carta registada, 
com aviso de receção.

16.1 — Documentos a apresentar:

a) Requerimento dirigido ao Presidente do Conselho de Administra-
ção do Centro Hospitalar Universitário de São João, EPE, onde deve 
constar a identificação do requerente (nome completo, filiação, estado 
civil, naturalidade, nacionalidade, data de nascimento, número e data 
de emissão do bilhete de identidade/cartão de cidadão, número de iden-
tificação fiscal, situação militar, residência, código postal, contactos 
telefónico e eletrónico, e identificação do organismo a que pertence) 
e a identificação do Ciclo a que se candidata, mediante referência ao 
número e data do Diário da República onde se encontra publicado o 
presente aviso;

b) Declaração de concordância do organismo a que pertence;
c) Quatro (4) exemplares de curriculum vitae;
d) Certificado comprovativo do grau de especialista em Pediatria ou 

documento equivalente.

17 — Afixação da lista de candidatos admitidos e excluídos
A lista de candidatos admitidos e excluídos será publicada na 2.ª série 

do Diário da República, afixada nas instalações do Serviço de Gestão 
de Recursos Humanos do Centro Hospitalar Universitário de São João, 
EPE, sito na Alameda Professor Hernâni Monteiro, 4200 -319 Porto, 
bem como na página eletrónica www.chsj.pt.

4 de abril de 2019. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos 
Humanos, Anabela Morais.

312204678 

PARTE H

 MUNICÍPIO DE ALVAIÁZERE

Aviso n.º 7191/2019

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana
do Centro de Cabaços

Célia Margarida Gomes Marques, Presidente da Câmara Municipal de 
Alvaiázere, torna -se público que a Assembleia Municipal de Alvaiázere, na 
sua sessão ordinária realizada no dia 28 de fevereiro de 2019, sob proposta 
da Câmara Municipal de Alvaiázere deliberada em reunião realizada a 20 de 
fevereiro de 2019, deliberou, nos termos do n.º 1 do artigo 13.º do Regime Jurí-
dico da Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 307/2009, 
de 23 de outubro, na redação dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, 
aprovar a delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Centro de Cabaços.

Mais informa que, nos termos do n.º 4 do artigo 13.º do Decreto-
-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, na redação dada pela Lei 
n.º 32/2012, de 14 de agosto, os elementos que acompanham a 
delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Centro de Cabaços 
poderão ser consultados na página de Internet do Município de 
Alvaiázere (www.cm -alvaiazere.pt), bem como no Atendimento ao 
Público do Município de Alvaiázere.

 MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

Aviso n.º 7192/2019

Área de Reabilitação Urbana do Aglomerado Urbano de Soajo
João Manuel Amaral Esteves, Presidente da Câmara Municipal de 

Arcos de Valdevez, torna público, nos termos previstos no n.º 1 e n.º 4, 
do artigo 13.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, na reda-
ção dada pelas alterações supervenientes, que por proposta do órgão 
executivo camarário, tomada em reunião ordinária realizada no dia 
01 de fevereiro de 2019, a Assembleia Municipal aprovou, em sessão 
ordinária realizada no dia 22 de fevereiro de 2019, a delimitação da 

E, para constar, se publica o presente aviso e outros de igual teor, que 
vão ser afixados nos demais lugares de estilo.

7 de março de 2019. — A Presidente da Câmara Municipal de Alvaiázere, 
Célia Margarida Gomes Marques, Arq.ª

312121644 


