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o aditamento do contrato administrativo de provimento de Manuel da 
Silva Carvalho, com a categoria de equiparado a assistente (1.º triénio) 
em regime de tempo parcial (20 %), para o Instituto Politécnico de 
Leiria, no período compreendido entre 19 de Setembro de 2008 e 31 
de Julho de 2009.

5 de Setembro de 2008. — O Presidente, Luciano Rodrigues de Almeida. 

 Despacho (extracto) n.º 23483/2008
Por despacho de 4 de Setembro de 2008 do Presidente do Instituto 

Politécnico de Leiria, autorizado, por urgente conveniência de serviço, 
o aditamento do contrato administrativo de provimento de Luís José 
Teixeira da Rocha, com a categoria de equiparado a assistente (1.º triénio) 
em regime de tempo parcial (20 %), para o Instituto Politécnico de 
Leiria, no período compreendido entre 19 de Setembro de 2008 e 31 
de Julho de 2009.

5 de Setembro de 2008. — O Presidente, Luciano Rodrigues de Al-
meida. 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa

Despacho n.º 23484/2008
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa, de 

31 de Julho de 2008:

Autorizada, após concurso, a celebração de contrato individual de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado em período 
experimental, com inicio a 12 de Março de 2008, aos docentes:

Maria João Furtado Raminhas Carapinha, Assistente do 1.º Trié-
nio — 100 %;

Mário Jorge Saldanha Gomes, Professor Adjunto — 100 %.

9 de Setembro de 2008. — O Presidente do Conselho Directivo, 
Manuel de Almeida Correia. 

PARTE G

 CENTRO HOSPITALAR DE COIMBRA, E. P. E.

Despacho n.º 23485/2008
Por despacho do Conselho de Administração do Centro Hospitalar 

de Coimbra de 07.08.2008 (Isento de Fiscalização Prévia do Tribunal 
de Contas):

António Rui Mesquita da Conceição, Assistente Graduado de Gas-
trenterologia do quadro de pessoal do Centro Hospitalar de Coimbra, 
E.P.E. em regime de Tempo Completo 35 horas semanais, foi o mesmo 
autorizado a exercer as suas funções em regime de 4 dias semanais — 28 
horas semanais ao, abrigo do Decreto-Lei n.º 325/99 de 18.08., com 
efeitos a 01.09.2008.

9 de Setembro de 2008. — O Director do Serviço de Gestão de Re-
cursos Humanos, Jorge Teixeira. 

 Despacho n.º 23486/2008
Por despacho do Conselho de Administração do Centro Hospitalar 

de Coimbra de 10.01.2008 (Isento de Fiscalização Prévia do Tribunal 
de Contas):

Manuel Eurico Liberato Serra Caetano, assistente graduado de Es-
tomatologia do quadro de pessoal do Centro Hospitalar de Coimbra, 
concedido a passagem ao o regime de Trabalho de Dedicação Exclusiva 
de 42 horas semanais, com efeitos a 01.03.2008.

9 de Setembro de 2008. — O Director do Serviço de Gestão de Re-
cursos Humanos, Jorge Teixeira. 

 CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA NORTE, E. P. E.

Aviso (extracto) n.º 23457/2008
1 — Nos termos do aviso do Secretário de Estado da Saúde, publicado 

no Diário da República, 2.ª série, n.º 268, de 19.11.92, que aprova o 
funcionamento do ciclo de estudos especiais de Neonatologia do Centro 
Hospitalar de Lisboa Norte, EPE, alterado por despacho do subdirector-
-geral da Saúde, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 190, 
de 18.08.95, torna -se público que, por deliberação do Conselho de Ad-
ministração deste Centro Hospitalar de 29/07/2008, se encontra aberto 
concurso para duas vagas do ciclo de estudos especiais de Neonatologia, 
a funcionar no Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE, o curso terá a 
duração de um ano.

2 — Condições de admissão — são condições de admissão ter, o grau 
de Especialista de Pediatria.

4 — Apresentação de candidaturas — o prazo de apresentação da 
candidatura é de 15 dias a contar da publicação deste aviso no D.R.

5 — Formalização da candidatura — a candidatura deverá ser for-
malizada mediante requerimento dirigido ao presidente do Conselho 

de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE, no qual 
devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa do requerente (nome, data de nascimento, 
naturalidade, nacionalidade, número e data do bilhete de identidade, 
residência, código postal e telefone).

b) Habilitações profissionais.
c) Identificação do concurso, mediante referência ao número da série, 

data e página do D.R. onde se encontra publicado o respectivo aviso.
d) Identificação dos documentos que instruem o requerimento.

6 — Outros documentos — o requerimento deve ser acompanhado 
dos seguintes documentos:

a) Documento comprovativo do grau de assistente;
b) Três exemplares do currículo profissional.

7 — Método de selecção — a selecção dos candidatos é feita, mediante 
avaliação curricular e ainda a avaliação de projectos que eventualmente 
apresentem em relação à prática futura ou de investigação clínica de por 
um júri constituído pelo menos por três elementos do corpo docente.

8 — Coordenação do curso — o corpo docente responsável pelo ciclo 
é formado pelos seguintes elementos:

Coordenação: Dr.ª Maria Joana Saldanha
Dr. Carlos Manuel Rodrigues Moniz
Dr. João Manuel Franco Pereira da Costa
Dr.ª Maria da Graça Rocha Oliveira
Dr.ª Maria Margarida Gil Ejarque de Albuquerque
Dr.ª Maria Margarida Abrantes Melo
Dr.ª Maria Joana Saldanha
Dr. André Graça
Prof. Doutor João Carlos Gomes Pedro
Prof. Doutor Lincoln Justo da Silva

9 — O programa teórico e prático é o publicado no D.R. 2.ª, n.º 170 
de 22.07.93.

10 — Avaliação — a classificação final do ciclo resultará do conjunto 
da avaliação teórico -prática (AVTP) e da avaliação contínua (AVC), 
numa escala de 0 a 20 valores, segundo a fórmula

AVTP + AVC
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A obtenção de uma classificação inferior a 10 valores na avaliação 
contínua ou teórico -prática acarretará a não aprovação do respectivo 
médico em treino.

11 — Quaisquer faltas ou omissões neste regulamento poderão ser 
resolvidas posteriormente, de acordo com o corpo docente do ciclo e o 
Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE.

2 de Setembro de 2008. — O Director do Serviço de Recursos Hu-
manos, Jorge Alves. 




