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9 — Prazo de validade
O procedimento de recrutamento simplificado aberto pelo presente 

aviso é válido para a ocupação do posto de trabalho acima enunciado, 
terminando com o seu preenchimento.

10 — Horário de trabalho
O período normal de trabalho é de 40 horas semanais, sem pre-

juízo da aplicação das regras previstas no artigo 5.º do Decreto -Lei 
n.º 266 -D/2012 de 31 de dezembro.

11 — Formalização das candidaturas
11.1 — As candidaturas devem ser formalizadas mediante requeri-

mento dirigido ao Presidente do Conselho de Administração do Centro 
Hospitalar Cova da Beira, E. P. E., podendo ser entregue diretamente 
no Serviço de Recursos Humanos, sito no Hospital Pêro da Covilhã, 
Quinta do Alvito, 6200 -251 Covilhã, no período compreendido entre as 
9 horas e as 12:30 horas e das 14 horas às 17:30 horas, ou remetido pelo 
correio, para a mesma morada, considerando -se neste caso, apresentado 
dentro do prazo, se o mesmo tiver sido expedido até ao termo do prazo 
fixado no ponto 4.

11.2 — Do requerimento devem constar os seguintes elementos:
a) Identificação do requerente (nome, data de nascimento, sexo, na-

cionalidade, número e data do bilhete de identidade/cartão de cidadão, 
número de identificação fiscal, residência, código postal, endereço 
eletrónico e telefone);

b) Identificação do procedimento concursal, e da entidade que o rea-
liza, com indicação e página do Diário da República onde se encontra 
publicado o presente aviso;

c) Identificação da carreira e categoria a que se candidata;
d) Identificação da carreira, categoria, natureza do vínculo e estabe-

lecimento ou serviço em que se encontra a exercer funções;
e) Identificação dos documentos que instruem o requerimento, bem 

como a sua sumária caracterização;

11.3 — A candidatura deverá ser acompanhada dos seguintes ele-
mentos:

a) Documento comprovativo do grau de consultor na área de Orto-
pedia, ou Pneumologia.

b) Documento comprovativo do tipo de vínculo à sua instituição de 
origem e do exercício efetivo com a categoria de Assistente Graduado, 
com indicação da sua duração.

c) Documento comprovativo de inscrição na Ordem dos Médicos;
d) Cinco exemplares do curriculum vitae que, embora elaborado em 

modelo europeu, proceda a uma descrição das atividades desenvolvidas, 
que devem estar devidamente datados, rubricados e assinados.

e) Cinco exemplares de um plano de gestão clínica de um serviço ou 
unidade da área de especialização do candidato;

f) Declaração no requerimento, sob compromisso de honra e em 
alíneas separadas, da situação precisa em que o candidato se encontra 
relativamente a cada um dos requisitos exigidos no artigo 17.º da Lei 
n.º 35/2014 de 20 de junho

11.4 — A não apresentação dos documentos referidos no ponto ante-
rior determina a exclusão do candidato do procedimento.

11.5 — Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 14.º da Portaria 
n.º 207/2011 de 24 de maio e no n.º 3 da cláusula 16.º do ACT, publi-
cado do BTE n.º 48 de 29 de dezembro de 2011, o júri pode exigir aos 
candidatos a apresentação dos documentos comprovativos dos factos 

por eles referidos no curriculum que possam relevar para a apreciação 
do seu mérito e que se encontrem deficientemente comprovados.

11.6 — Nos termos do disposto no n.º 11 do artigo 14.º da Portaria 
n.º 207/2011 de 24 de maio e do n.º 10 da cláusula 16.º do ACT publicado 
no BTE n.º 48 de 29 de dezembro de 2011, a apresentação de documentos 
falsos determina a participação à entidade competente para efeitos de 
procedimento disciplinar e ou penal.

12 — Composição e identificação do Júri:
A) Ortopedia
O Júri do presente procedimento de recrutamento terá a seguinte 

constituição:
Presidente — Dr. José Monteiro Pereira, com a categoria profissional 

de Assistente Graduado Sénior do mapa de Pessoal da ULS de Castelo 
Branco.

Vogais:
Dr. Luís António Ribeiro Camarinha, com a categoria profissional de 

Assistente Graduado Sénior do mapa de Pessoal da ULS da Guarda.
Dr. Joaquim Jorge Martins Loureiro Nelas, com a categoria profis-

sional de Assistente Graduado Sénior do mapa de Pessoal do Centro 
Hospitalar Tondela -Viseu.

Dr. José Manuel Meruje Dias, com a categoria profissional de As-
sistente Graduado Sénior, do mapa de Pessoal do Centro Hospitalar 
Tondela -Viseu.

Dr. Ulisses Melo Ferreira Silva, com a categoria profissional de 
Assistente Graduado Sénior, do mapa de Pessoal do Centro Hospitalar 
Tondela -Viseu.

O primeiro vogal efetivo substituirá o presidente nas suas faltas e 
impedimentos.

B) Neumologia
O Júri do presente procedimento de recrutamento terá a seguinte 

constituição:
Presidente — Dr. Luís Ferreira, com a categoria profissional de As-

sistente Graduado Sénior do mapa de Pessoal da ULS da Guarda.
Vogais:
Dra. Ana Fernandes, com a categoria profissional de Assistente Gradu-

ado Sénior, do mapa de Pessoal do Centro Hospitalar de Trás -os -Montes 
e Alto Douro.

Dra. Maria Alcina Coelho Saraiva — com a categoria profissional de 
Assistente Graduado Sénior, do mapa de Pessoal do Centro Hospitalar 
do Baixo Vouga.

Dr. António Simões Torres, com a categoria profissional de Assistente 
Graduado Sénior do mapa de Pessoal do Centro Hospitalar Tondela -Viseu.

Dr. António Carlos Teixeira Domingos, com a categoria profissional 
de Assistente Graduado Sénior, do mapa de Pessoal do Centro Hospi-
talar do Oeste.

Vogais suplentes:
Dra. Teresa Cardoso, com a categoria profissional de Assistente Gra-

duado Sénior, do mapa de Pessoal do Hospital Espírito Santo, EPE.
Dr. Salvato Feijó, com a categoria profissional de Assistente Graduado 

Sénior, do mapa de Pessoal do Centro Hospitalar Leiria, PE.
28 de setembro de 2015. — O Presidente do Conselho de Adminis-

tração, Prof. Doutor Miguel Castelo Branco Craveiro Sousa.
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PARTE H
 MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

Aviso n.º 10997-B/2015

ARU Cidade de Oliveira do Hospital — Proposta de Delimitação 
da Área de Reabilitação

Urbana da Cidade de Oliveira do Hospital

José Carlos Alexandrino Mendes, Presidente da Câmara Municipal 
de Oliveira do Hospital, torna público que a Assembleia Municipal de 
Oliveira do Hospital, em sessão ordinária de 18 de setembro de 2015, 

deliberou, nos termos do n.º 1 do artigo 13.º do Regime Jurídico da 
Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado pela Lei n.º 32/2012 de 14 de 
agosto, aprovar a proposta da Câmara Municipal relativa à Delimitação 
da Área de Reabilitação Urbana da Cidade de Oliveira do Hospital. Mais 
se informa que, nos termos do n.º 4 do artigo 13.º do RJRU, os elementos 
que acompanham o projeto de delimitação da área de reabilitação urbana 
poderão ser consultados nas instalações da Câmara Municipal de Oliveira 
do Hospital ou em www.cm -oliveiradohospital.pt.

25 de setembro de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal de 
Oliveira do Hospital, José Carlos Alexandrino Mendes.
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