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cumprir ou a executar a actividade caracterizadora do posto de trabalho 
para cuja ocupação o presente procedimento foi publicitado;

b) Terá uma ponderação de 70 %, de acordo com o disposto observando 
o disposto no n.º 5 do artigo 6.º da Portaria n.º 83 -A/2009, na redacção 
dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de Abril, sendo aplicada a 
seguinte fórmula:

AC = HA + 0.5FP + 2EP + 0.5AD
4

sendo que:
AC — Avaliação Curricular
HA — Habilitação Académica
FP — Formação Profissional
EP — Experiência Profissional nas actividades inerentes ao posto de 

trabalho a que se candidata
AD — Avaliação de Desempenho nos termos da legislação aplicável

17) Os candidatos nas condições referidas no ponto 16.2 a) podem 
afastar, mediante declaração escrita no Formulário de candidatura, a 
utilização do método de selecção avaliação curricular optando pela 
prova de conhecimentos

18) Método de selecção facultativo — Entrevista profissional de 
selecção (EPS), destinada a avaliar a experiência profissional e aspectos 
comportamentais, o qual terá uma ponderação de 30 %, observando o 
disposto no n.º 2 do artigo 7.º da Portaria n.º 83 -A/2009.

19) A classificação final (CF), expressa de 0 a 20 valores, resultará das 
seguintes fórmulas, consoante o método obrigatório utilizado:

CF = (70 % PC) + (30 % EPS) ou CF = (70 % AC) + (30 % EPS)

sendo que:
CF — Classificação Final
PC — Prova de Conhecimentos
AC — Avaliação Curricular
EPS — Entrevista Profissional de Selecção

20) Cada um dos métodos de selecção é eliminatório, sendo excluído 
do procedimento os candidatos que obtenham uma valoração inferior a 
9,5 valores no método de selecção obrigatório, não lhes sendo aplicado 
o método de selecção facultativo.

21) Os temas a adoptar para a prova de conhecimentos são os se-
guintes:

Orgânica do Ministério da Saúde;
Orgânica da Secretaria -Geral;
Contratação Pública;
Reforma da Administração Financeira do Estado;
Noções Gerais do Plano Oficial de Contabilidade Pública;
Regime Financeiro do Estado;
Despesas e Receitas da Contabilidade Pública;
Enquadramento Orçamental;
Noções no âmbito do CIBE e na gestão do inventário;
Legislação necessária à preparação dos temas a adoptar na prova de 

conhecimentos é a seguinte:
Decreto -Lei n.º 212/2006, de 27 de Outubro;
Decreto Regulamentar n.º 65/2007, de 29 de Maio;
Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, alterado e republicado 

pelo Decreto -Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro;
Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, alterado pelo Decreto -Lei 

n.º 278/2009, de 2 de Outubro;
Lei n.º 55 -A/2011, de 31 de Dezembro;
Decreto -Lei n.º 29 -A/2011, de 29 de Março;
Lei n.º 8/90, de 20 de Fevereiro;
Decreto -Lei n.º 155/92, de 28 de Julho;
Decreto -Lei n.º 232/97, de 3 de Setembro;
Portaria n.º 671/2000 de 17 de Abril;
Decreto -Lei n.º 26/2002, de 14 de Fevereiro;
Lei n.º 91/2001, de 20 de Agosto, republicada pela Lei n.º 48/2008, 

de 24 de Agosto;
Decreto -Lei n.º 170/2008, de 26 de Agosto;
Decreto -Lei n.º 280/2007, de 7 de Agosto;

22) Composição do Júri:
Presidente: Lic Sandra Cavaca, Secretária -Geral Adjunta do Minis-

tério da Saúde;
Vogais efectivos: Paula Nogueira, Chefe de Divisão de Administra-

ção de Recursos Humanos, que substitui a presidente nas suas faltas e 
impedimentos;

Lic Nuno Costa, Chefe de Divisão de Recursos Financeiros e Pa-
trimoniais;

Vogais suplentes: Lic. Filipa Abreu, Técnica superior da Direcção de 
Serviços Jurídicos e de Contencioso;

Lic. Ana Miguéns, técnica superior da Divisão de Administração de 
Recursos Humanos.

23) As actas do júri onde constam os parâmetros de avaliação e a 
respectiva ponderação de cada um dos métodos de selecção a utilizar, 
a grelha classificativa e o sistema de valoração final, são facultadas aos 
candidatos sempre que solicitadas.

24) Lista unitária de ordenação final dos candidatos:
24.1 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados é 

notificada por ofício registado, nos termos e para os efeitos do disposto 
no n.º 1 do artigo 36.º, conjugado com o n.º 3 do artigo 30.º, ambos da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro;

24.2 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após ho-
mologação pelo Secretário -Geral do Ministério da Saúde é publicada na 
2.ª série do Diário da República, afixada em local visível e público das 
instalações da Secretaria -Geral e disponibilizada na respectiva página 
electrónica, nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de Janeiro.

11 de Abril de 2011. — O Secretário -Geral, João Nabais.
204579306 

 Despacho (extracto) n.º 6487/2011
Por despacho da Ministra da Saúde de 6 de Abril de 2011:
Concedida a medalha de Serviços Distintos do Ministério da Saúde, 

grau ‘Ouro’, a:
Ana Maria da Silva Corrêa Nunes;
António João Moita;
António Vaz Gamboa;
Departamento de Saúde Pública da ARS Algarve, IP;
Felisbelo Martins Jerónimo;
Francisco Manuel Serrano Feitinha;
Isabel Maria de Almeida Mota;
Joaquim Mateus Marques;
Lina do Céu Lobo Gouveia Torres;
Lubélia Maria Martins Rodrigues de Melo;
Maria do Rosário Torégão Romão Sequeira Gil;
Nuno Sousa;
Rui Calado.
Concedida a medalha de Serviços Distintos do Ministério da Saúde, 

grau ‘Prata, a:
Ana Paula Cavaco Fonseca;
Maria Margarida Vieira Jordão;
Regina Filomena Mesquita Pimentel;
11 de Abril de 2011. — O Secretário -Geral, João Nabais.

204579485 

 Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Centro de Histocompatibilidade do Norte

Aviso n.º 9261/2011
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, e após homologação da Directora 
do Centro de Histocompatibilidade do Norte de 5 de Julho de 2010, 
torna -se pública a lista unitária de ordenação final dos candidatos 
aprovados no procedimento concursal comum para ocupação de dois 
postos de trabalho da carreira/categoria de técnico superior, referência 
A — Matemática/Estatística e referência B — Engenharia Biológica, do 
mapa de pessoal do Centro de Histocompatibilidade do Norte, visando 
o exercício de funções em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, conforme aviso n.º 6311/2010, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 60, de 26 de Março 
de 2010.

Referência A — Matemática/Estatística 

Candidatos aprovados Classificação 
final

Bruno Alexandre Alves do Carmo Lima  . . . . . . . . . . . . 18,98
Ângela Marisa Nordeste Félix de Almeida  . . . . . . . . . . 17,56




