22932

Diário da República, 2.ª série — N.º 157 — 13 de agosto de 2015

Coordenou os mapas de Orçamento de Funcionamento e o controlo
financeiro, o funcionamento, as aquisições, os serviços, o apoio ao sistema informático, e a preparação do QUAR e SIADAP da Embaixada.
Foi responsável pelas Contas de Gerência com o Tribunal de Contas.
Desde 1998 a 2004, trabalhou no Ministério da Defesa Nacional. No
desempenho das suas funções enquanto Oficial do Exército Português,
integrou uma Missão Internacional pelas Nações Unidas — United
Nations Transitional Administration in East Timor; e foi Comandante
de Companhia com o efetivo de duzentos militares na EPAM. Foi Condecorado com a Medalha de Cobre de Comportamento Exemplar e
recebeu vários Louvores.
208846719

Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I. P.
Aviso n.º 8918/2015
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril,
torna-se público que a lista unitária de ordenação final dos candidatos ao
procedimento concursal comum, para o preenchimento de um posto de
trabalho na carreira e categoria de assistente técnico, na área funcional de
apoio técnico a ciência e tecnologia — apoio à experimentação, do mapa
de pessoal deste Laboratório Nacional, aberto por aviso n.º 14224/2014,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 245, de 19 de dezembro,
homologada por deliberação do Conselho Diretivo de 2015-07-31, foi
publicitada em 2015-08-03, na página eletrónica do LNEC e afixada
no átrio deste Organismo.
3 de agosto de 2015. — A Diretora de Serviços de Recursos Humanos
e Logística, Ana Paula Seixas Morais.
208846695

MINISTÉRIOS DA ECONOMIA
E DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
Gabinetes do Secretário de Estado da Inovação,
Investimento e Competitividade
e da Secretária de Estado da Ciência
Despacho n.º 9087/2015
Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea e) do n.º 1 do
artigo 37.º do Código Fiscal do Investimento, aprovado em anexo ao
Decreto-Lei n.º 162/2014, de 31 de outubro;
Tendo em conta a análise efetuada pela comissão certificadora que
concluiu pela procedência do pedido apresentado:
É reconhecida a idoneidade da Orineo, em matéria de investigação
e desenvolvimento, no domínio técnico-científico de aglomerantes naturais para cortiça.
28 de julho de 2015. — O Secretário de Estado da Inovação, Investimento e Competitividade, Pedro Pereira Gonçalves. — A Secretária de
Estado da Ciência, Maria Leonor de Sá Barreiros da Silva Parreira.
208835176

MINISTÉRIO DO AMBIENTE, ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO E ENERGIA
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P.
Despacho n.º 9088/2015

Despacho n.º 9089/2015
Nos termos dos n.os 2 a 4 do artigo 33.º da Lei n.º 02/2004, de 15 de
janeiro, na sua redação atual republicada em anexo à Lei n.º 64/2011,
de 22 de dezembro:
Dou por findo o exercício de funções de secretariado de direção da
assistente técnica Lucília Maria Correia Marques de Matos, a seu pedido,
com efeitos a partir de 01 de julho de 2015 (inclusive). Cessa nesta
data a atribuição do suplemento remuneratório previsto na alínea b) do
n.º 3 do artigo 159.º da LTFP, publicada em anexo à Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho.
24 de junho de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo, Vítor
Manuel Roque Martins dos Reis.
208845503

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO MAR
Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Aviso n.º 8919/2015
Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado na carreira/categoria de assistente técnico do mapa de pessoal do Instituto da
Vinha e do Vinho, I. P.
Nos termos do disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 30.º e no artigo 33.º da
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, a seguir designada LTFP,
aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugados com
a alínea a) do artigo 3.º e do artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009 de 22
de janeiro, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 145-A/2011
de 6 de abril, torna-se público que por meu despacho de 28 de julho de
2015, se encontra aberto procedimento concursal comum, pelo período
de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso no
Diário da República, tendo em vista o preenchimento de 1 (um) posto de
trabalho na carreira e categoria de assistente técnico, do mapa de pessoal
do Instituto da Vinha e do Vinho, I. P., na modalidade de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
Em cumprimento do disposto no artigo 24.º da Lei n.º 80/2013, de 28
de novembro, e do artigo 4.º da Portaria n.º 48/2014, de 26 de fevereiro,
foi ouvida a entidade gestora do sistema de requalificação (INA), que
em 08 de julho de 2015, declarou a inexistência de trabalhadores em
situação de requalificação, cujo perfil se adequasse às características do
posto de trabalho em causa.
1 — Local de trabalho: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P. (IVV, I. P.),
na Rua Mouzinho da Silveira, n.º 5, em Lisboa.
2 — Posto de trabalho: atividade na área de recursos humanos.
2.1 — Caracterização do posto de trabalho:
a) Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos
com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, designadamente: executar todos os procedimentos relativos ao processamento de
vencimentos e outras remunerações devidas ao pessoal;
b) Promover as ações necessárias ao cumprimento das normas legais e
regulamentares estabelecidas em matéria de horário de trabalho, trabalho
extraordinário e regime de férias, faltas e licenças;
c) Gestão de processos individuais;
d) Elaboração de ofícios e mensagens eletrónicas e organização do
expediente e arquivo;
e) Quaisquer outras funções de natureza executiva, de aplicação de
métodos e processos, com base em diretivas bem definidas e instruções
gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas de atuação referidas
nas alíneas anteriores.

Designo a assistente técnica Isabel Maria da Silva Teixeira para o
exercício de funções de secretariado de direção, com efeitos a partir de
01 de julho de 2015 (inclusive). À trabalhadora será atribuído o suplemento remuneratório previsto na alínea b) do n.º 3 do artigo 159.º da
LTFP, publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

3 — Posicionamento remuneratório: o posicionamento remuneratório tem como referência a 1.ª posição da carreira de assistente técnico
nível 5 da tabela remuneratória única (683,13€), sem prejuízo de se
poder vir a oferecer posição diferente nos termos e com observância
dos limites legalmente definidos no artigo 42.º da Lei n.º 82-B/2014
de 31 de dezembro.
4 — Requisitos de admissão:
4.1 — Requisitos gerais de admissão: ser detentor de relação jurídica
de emprego público por tempo indeterminado e possuir os requisitos
previstos no artigo 17.º da LTFP, a saber:

24 de junho de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo, Vítor
Manuel Roque Martins dos Reis.
208846427

a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção internacional ou lei especial;
b) 18 anos de idade completos;

Nos termos dos n.os 2a 4 do artigo 33.º da Lei n.º 02/2004, de 15 de
janeiro, na sua redação atual republicada em anexo à Lei n.º 64/2011,
de 22 de dezembro:
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c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição
para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das
funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.
Constituem fatores preferenciais que serão valorizados em sede de
aplicação de métodos de seleção os seguintes requisitos: bons conhecimentos informáticos, na ótica do utilizador, de ferramentas do Microsoft
Office e experiência no âmbito da gestão de recursos humanos.
5 — Não serão admitidos candidatos oriundos das Administrações
Autárquicas e Regionais, por inexistência do necessário parecer prévio
dos membros do Governo responsáveis pelas finanças e pela administração pública, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 50.º da Lei
n.º 82-B/2014 de 31 de dezembro.
6 — Não serão admitidos os candidatos que, cumulativamente, se
encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se
encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no
mapa de pessoal deste Instituto idênticos aos postos de trabalho cuja
ocupação se publicita o procedimento.
7 — Nível habilitacional/área de formação: ser detentor da escolaridade obrigatória (12.º ano de escolaridade) ou encontrar-se já provido
na carreira de assistente técnico.
8 — Formalização das candidaturas:
8.1 — Prazo para apresentação das candidaturas: 10 (dez) dias úteis,
contados a partir do dia da publicação do presente aviso no Diário da
República;
8.2 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante preenchimento de formulário próprio, aprovado pelo Despacho n.º 11321/2009
de 8 de maio, disponibilizado na página eletrónica do IVV, I. P. (www.
ivv.min-agricultura.pt), podendo ser entregue na Rua Mouzinho da Silveira, n.º 5, 1250-165 Lisboa, no Departamento de Gestão Financeira e
Administração/Recursos Humanos, ou para aí remetidos pelo correio e
sob registo com aviso de receção, até à data limite para a apresentação
das candidaturas;
8.3 — Não serão consideradas candidaturas enviadas por correio
eletrónico;
8.4 — A apresentação da candidatura deverá ser acompanhada dos
seguintes documentos:
a) Currículo profissional detalhado, datado e assinado, organizado
de acordo com o conteúdo do posto de trabalho a que é submetida a
candidatura;
b) Fotocópia legível do certificado de habilitações literárias;
c) Declaração do serviço onde exerce funções (com data posterior à
data do presente aviso), com identificação da relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado de que é titular, carreira, categoria,
posicionamento remuneratório, caracterização do posto de trabalho que
ocupa e desde quando, incluindo responsabilidades cometidas, bem como
a avaliação de desempenho relativa aos últimos 3 anos;
d) Fotocópias dos documentos comprovativos das ações de formação
profissional frequentadas e relacionadas como conteúdo do posto de
trabalho, sob pena de não serem valorizadas;
e) Quaisquer outros elementos comprovativos de qualificação e experiência profissional que o candidato entenda deverem ser apreciados
pelo júri.
8.5 — As falsas declarações são punidas nos termos da lei.
8.6 — A não apresentação dos documentos exigidos determina a não
admissão ao procedimento.
8.7 — O júri poderá exigir a qualquer candidato, em caso de dúvida
sobre alguma situação constante do currículo profissional apresentado,
documentos comprovativos das mesmas.
9 — Métodos de Seleção: os previstos no n.º 5do artigo 36.º da LTFP,
conjugado com os n.os 1 e 2 do artigo 6.º e alínea a) do n.º 1 do artigo 7.º
da Portaria n.º 83-A/2009 de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas pela Portaria 145-A/2011 de 6 de abril, a saber:
9.1 — No caso dos candidatos que não sejam titulares da categoria e
não se encontrem, ou, tratando-se de trabalhadores colocados em situação
de requalificação, não se tenham por último encontrado, a cumprir ou a
executar a atribuição, competência ou atividade caracterizadora do posto
de trabalho em causa, abrangidos pela alínea a) do n.º 1 do artigo 36.º da
LTFP, o método de seleção obrigatório a utilizar é o seguinte:
9.1.1 — Prova de conhecimentos (PC): visa avaliar os conhecimentos
académicos e, ou, profissionais e as competências técnicas dos candidatos
necessários ao exercício de determinada função.
9.1.2 — A prova de conhecimentos revestirá a forma escrita, de natureza teórica, com a duração máxima de 60 minutos, a realizar sem
consulta e incidirá sobre os seguintes temas:
Orgânica e Estatutos do Instituto da Vinha e do Vinho, IP (IVV, I. P.);
Orgânica do Ministério da Agricultura, e do Mar(MAM);

Princípios éticos da Administração Pública;
Princípios gerais da atividade administrativa;
Gestão de Recursos Humanos;
Gestão e Avaliação do Desempenho — SIADAP;
Regimes de emprego, condições de trabalho e de proteção social;
Conhecimentos gerais e de cidadania ao nível da habilitação literária
exigida, onde se apurará a capacidade de interpretação e da fluência da
língua e literatura portuguesa.
9.1.3 — A legislação necessária para a realização da prova de conhecimentos é a seguinte:
a) Decreto-Lei n.º 66/2012 de 16 de março — Lei Orgânica do Instituto da Vinha e do Vinho, IP (IVV, I. P.);
b) Portaria n.º 302/2012 de 4 de outubro — Estatutos do Instituto da
Vinha e do Vinho, IP (IVV, I. P.);
c) Deliberação n.º 1475/2012, de 4 de outubro de 2012, publicada no
Diário da República, 2.ª série, n.º 207, de 25 de outubro de 2012;
d) Decreto-Lei n.º 18/2014 de 4 de fevereiro — Lei Orgânica do
Ministério da Agricultura e do Mar;
e) Lei-Quadro dos Institutos Públicos — aprovada pela Lei n.º 3/2004,
de 15 de janeiro;
f) Código de Procedimento Administrativo (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro);
g) Lei n.º 35/2014 de 20 de junho — Aprova a Lei Geral de Trabalho
em Funções Públicas;
h) Portaria 83-A/2009 de 22 de janeiro republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011 de 6 de abril — Regulamenta a tramitação do procedimento concursal nos termos do n.º 2 do artigo 37.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho (LTFP);
i) Lei n.º 66-B/2007 alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de
dezembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro e 66-B/2012, de 31 de dezembro — SIADAP;
j) Portaria n.º 1633/2007, de 31 de dezembro, que aprovou os modelos de fichas a utilizar no processo avaliativo bem como as listas de
competências;
k) Decreto-Lei n.º 89/2009 de 9 de abril — Regulamenta a proteção
na parentalidade, no âmbito da eventualidade maternidade, paternidade
e adoção, dos trabalhadores que exercem funções públicas integrados
no regime de proteção social convergente;
l) Constituição da República Portuguesa.
9.1.4 — Na prova de conhecimentos é adotada a escala de 0 a 20
valores, considerando-se a valoração até à centésima
9.2 — No caso dos candidatos que sejam titulares da categoria e se
encontrem, ou, tratando-se de trabalhadores colocados em situação de
requalificação, se tenham por último encontrado, a cumprir ou a executar a atribuição, competência ou atividade caraterizadora do posto de
trabalho em causa, abrangidos pelaalínea a) do n.º 2 do artigo 36.º da
LTFP, o método de seleção obrigatório a utilizar é o seguinte, salvo se
afastados por escrito pelo candidato, situação em que serão aplicados
os referidos no ponto 9.1:
9.2.1 — Avaliação Curricular (AC): visa analisar a qualificação dos
candidatos, ponderando os elementos de maior relevância para o posto
de trabalho a ocupar, designadamente a habilitação académica ou profissional, percurso profissional, relevância da experiência adquirida e
da formação realizada, tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho obtida.
A avaliação curricular é expressa numa escala de 0 a 20 valores,
com valoração até às centésimas, sendo a classificação obtida através
da média aritmética simples ou ponderada das classificações dos elementos a avaliar.
9.3 — Para os candidatos aprovados nos métodos de seleção obrigatórios será ainda aplicado como método de seleção complementar a
entrevista profissional de seleção (EPS), a qual visa avaliar, de forma
objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos comportamentais, nomeadamente os relacionados com a capacidade de comunicação
e de relacionamento interpessoal.
A entrevista profissional de seleção é avaliada seguindo os níveis
classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente,
aos quais correspondem, respetivamente, as classificações de 20, 16,
12, 8 e 4 valores.
9.4 — A classificação final (CF) dos métodos anteriormente referidos será obtida numa escala de 0 a 20 valores através da aplicação das
seguintes fórmulas:
9.4.1 — Para os candidatos avaliados nos termos do ponto 9.1:
CF = 0,70 PC + 0,30 EPS
em que:
CF = Classificação Final
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PC= Prova de Conhecimentos
EPS = Entrevista Profissional de Seleção
9.4.2 — Para os candidatos avaliados nos termos do ponto 9.2:
CF = 0,70 AC + 0,30 EPS
em que:
CF = Classificação Final
AC= Avaliação Curricular
EPS = Entrevista Profissional de Seleção
10 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de seleção é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada
em local visível e público do IVV, I. P. e disponibilizada na sua página
eletrónica (www.ivv.min-agricultura.pt).
11 — Os candidatos aprovados em cada método são convocados
para a realização do método seguinte por uma das formas previstas no
n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009 de 22 de janeiro, alterada
e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011 de 6 de abril.
12 — De acordo com o preceituado no n.º 1 do artigo 30.º da referida
Portaria, os candidatos excluídos serão notificados por uma das formas
previstas no seu n.º 3, para a realização da audiência dos interessados,
nos termos do Código do Procedimento Administrativo.
13 — As atas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e
respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar,
a grelha classificativa e os sistemas de valoração dos métodos serão
facultados aos candidatos sempre que solicitados.
14 — Serão excluídos do procedimento os candidatos que tenham
obtido uma valoração inferior a 9,5 valores, num dos métodos de seleção,
não lhes sendo aplicado o método de seleção seguinte
15 — Em situações de igualdade de valoração, aplica-se o disposto
no artigo 35.º da Portaria n.º 83-A/2009 de 22 de janeiro, alterada e
republicada pela Portaria n.º 145-A/2011 de 6 de abril.
16 — A lista unitária de ordenação final, após homologação do Presidente do Conselho Diretivo do IVV, I. P., é publicitada na 2.ª série do
Diário da República e afixada em local visível e público do IVV, I. P.,
e disponibilizada na sua página eletrónica, nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria acima referida.
17 — Em cumprimento da alínea h), do artigo 9.º da Constituição
“A Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
discriminação”.
18 — A composição do júri do presente procedimento será a seguinte:
Presidente — Francisco Manuel O’ Donnell Toscano Vasconcelos
Rico, Vice-Presidente do Conselho Diretivo do IVV, I. P.
1.º Vogal efetivo — Carlos Pedro Sousa Brito Lopes, Coordenador da
Unidade de Gestão Orçamental e Patrimonial do IVV, I. P., que substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos.
2.º Vogal efetivo — Elsa Maria de Almeida, Técnica Superior do
IVV, I. P.
1.º Vogal suplente — Helena Maria Atayde Lemos Armas, Técnica
Superior do IVV, I. P.
2.º Vogal suplente — Ana Cristina Magalhães Ramos Santos, Técnica
Superior IVV, I. P.
30 de julho de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo, Frederico Falcão.
208846184

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Gabinete do Secretário de Estado da Saúde
Despacho n.º 9090/2015
Através do Despacho n.º 10537/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 155, de 13 de agosto, foi criada uma equipa de
projeto responsável pelo planeamento do projeto de implementação em
Portugal do sistema de codificação clínica ICD-l0CM/PCS, em substituição da ICD-9-CM, prevendo-se o início da sua utilização a partir
de 1 de janeiro de 2016.
A referida equipa de projeto então criada desenvolveu os trabalhos
correspondentes, tendo elaborado a totalidade dos documentos e das
tarefas previstas no n.º 3 do referido Despacho.
Em concreto, a referida equipa apresentou as opções estratégicas
para a implementação em Portugal do sistema de codificação clínica

ICD-l0-CMlPCS, em particular, no que se relaciona com as iniciativas
a implementar em termos de autorização para a utilização do sistema,
de tradução da nomenclatura, de formação dos médicos codificadores,
de estratégia de comunicação do projeto, de necessidades de desenvolvimento dos sistemas de informação, entre outras.
No entanto, atenta a complexidade, o grau de inovação e as necessidades de desenvolvimento identificadas na estratégia de implementação
deste projeto, essencialmente ao nível dos Sistemas de Informação, e
de forma a não comprometer o normal funcionamento das instituições
hospitalares do Serviço Nacional de Saúde no período em que se encontra
a ser implementado o novo sistema de codificação clínica, entende-se
conveniente que o início da utilização em Portugal do sistema de codificação clínica ICD-l0-CM/PCS, se realize em 2017.
Neste contexto, determina-se o seguinte:
1 — A utilização do sistema de codificação clínica ICD-l0-CMlPCS,
em substituição da ICD-9-CM, enquanto sistema de codificação clínica
para classificar diagnósticos e procedimentos nas instituições prestadoras
de cuidados de saúde em Portugal deverá ser iniciada a partir de 1 de
janeiro de 2017.
2 — O presente despacho entra em vigor a partir da data da sua publicação.
3 de agosto de 2015. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Ferreira Teixeira.
208846451

Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
Aviso n.º 8920/2015
Torna-se público que, por deliberação de 16 de julho de 2015 do
Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.,
(ACSS, I. P.), nos termos do disposto n.º 5 do artigo 46.º da Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas, aprovado em anexo à Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, Nuno da Costa Pericão, pertencente à carreira de
técnico superior, concluiu com sucesso o período experimental, com
a avaliação final de 16,05 valores (dezasseis valores e cinco centésimas), na sequência da celebração, com este instituto público, de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
27 de julho de 2015. — A Diretora do Departamento de Gestão e
Administração Geral, Manuela Carvalho.
208843187
Aviso n.º 8921/2015
Torna-se público que, por deliberação de 16 de julho de 2015 do
Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.,
(ACSS, I. P.), nos termos do disposto n.º 5 do artigo 46.º da Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas, aprovado em anexo à Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, Amélia Margarida Sequeira Ferreira, pertencente à carreira
de assistente técnico, concluiu com sucesso o período experimental,
com a avaliação final de 16,25 valores (dezasseis valores e vinte e cinco
centésimas), na sequência da celebração, com este instituto público, de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
27 de julho de 2015. — A Diretora do Departamento de Gestão e
Administração Geral, Manuela Carvalho.
208843113
Aviso n.º 8922/2015
Torna-se público que, por deliberação de 16 de julho de 2015 do
Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.,
(ACSS, I. P.), nos termos do disposto n.º 5 do artigo 46.º da Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas, aprovado em anexo à Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, Verônica Maria Félix Dâmaso, pertencente à carreira
de técnico superior, concluiu com sucesso o período experimental,
com a avaliação final de 16,33 valores (dezasseis valores e trinta e três
centésimas), na sequência da celebração, com este instituto público,
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
27 de julho de 2015. — A Diretora do Departamento de Gestão e
Administração Geral, Manuela Carvalho.
208843292
Aviso n.º 8923/2015
Torna-se público que, por deliberação de 16 de julho de 2015 do
Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.,
(ACSS, I. P.), nos termos do disposto n.º 5 do artigo 46.º da Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas, aprovado em anexo à Lei n.º 35/2014,

