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11 — Formalização de candidaturas — através do preenchimento
obrigatório do formulário de candidatura, disponível na funcionalidade “Procedimentos Concursais” da página eletrónica do Turismo de
Portugal, I. P. em www.turismodeportugal.pt, o qual deverá ser dirigido
ao Presidente do Conselho Diretivo do Turismo de Portugal, I. P.
11.1 — A apresentação da candidatura deverá ser efetuada em suporte
de papel e entregue pessoalmente na receção do Turismo de Portugal, I. P.
durante o horário de expediente (9h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h00)
ou remetida pelo correio em carta registada com aviso de receção,
dirigida à Direção de Recursos Humanos, para o endereço Rua Ivone
Silva, Lote 6, 1050-124 Lisboa.
11.2 — Do formulário de candidatura devem constar, obrigatoriamente, os elementos referidos no n.º 1 do artigo 27.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, bem como expressa a Referência do posto
de trabalho a que se candidata.
11.3 — E deverá ser acompanhada dos seguintes documentos:
a) Cópia legível do certificado de habilitações literárias;
b) Comprovativos das ações de formação frequentadas e relacionadas
com o conteúdo funcional do posto de trabalho;
c) Declaração emitida pelo Serviço a que o candidato pertence, devidamente atualizada, da qual conste a modalidade da relação jurídica de
emprego público por tempo indeterminado de que é titular, a categoria,
a posição remuneratória correspondente à posição que aufere nessa data,
o tempo de execução das atividades inerentes ao posto de trabalho que
ocupa e o grau de complexidade das mesmas, para efeitos da alínea c) do
n.º 2 do artigo 11.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;
d) Declaração de conteúdo funcional emitida pelo Serviço a que o
candidato se encontra afeto, devidamente atualizada, da qual conste a
atividade que se encontra a exercer, em conformidade com o estabelecido
no mapa de pessoal aprovado;
e) Currículo profissional detalhado, datado e assinado;
f) A avaliação de desempenho relativa ao último período, não superior a 3 anos, nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 11.º da citada
portaria.
12 — A não apresentação dos documentos a que se referem as alíneas a), c), d), e) e f) do número anterior determina a exclusão do
procedimento concursal, nos termos da alínea a) do n.º 9 do artigo 28.º
da referida portaria, salvo quando seja de admitir que a sua não apresentação atempada se tenha devido a causas não imputáveis a dolo ou
negligência do candidato, devidamente comprovadas, podendo o júri,
por sua iniciativa ou a requerimento do candidato, conceder um prazo
suplementar razoável para apresentação dos documentos.
13 — A não apresentação dos documentos comprovativos das ações
de formação e dos demais aduzidos pelos candidatos, determina a sua
não consideração para efeitos de avaliação curricular.
14 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas
nos termos da lei.
14.1 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação que descreve no seu currículo, a
apresentação de documentos comprovativos das suas declarações.
15 — Métodos de seleção — considerando o caráter urgente do procedimento concursal, atenta a necessidade de dotar o Agrupamento
Formativo do Porto de recursos humanos, face à atual afetação de recursos humanos abaixo da dotação constante dos respetivos mapas de
pessoal, bem como o previsível elevado número de candidaturas, nas
áreas a que respeita o presente recrutamento, é utilizado, ao abrigo do
disposto no n.º 4 do artigo 53.º da Lei n.º 12-A/2008, conjugado com o
n.º 2 do artigo 6.º da Portaria 145-A/2011 de 6 de abril, um único método
de seleção obrigatório, complementado com a Entrevista Profissional
de Seleção.
15.1 — A valoração dos métodos anteriormente referidos será convertida numa escala de 0 a 20 valores, de acordo com a especificidade
de cada método, através da aplicação da seguinte fórmula de valoração
final:
OF = 0,70 AC + 0,30 EPS
em que:
OF = ordenação final;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de seleção.
15.2 — Método de seleção obrigatório — avaliação curricular, com
a ponderação de 70 %, em que são considerados os elementos de maior
relevância para o posto a ocupar, designadamente:
a) Experiência nas funções descritas no ponto 8;
b) A habilitação académica;

c) A avaliação do desempenho relativa aos últimos 3 anos em que o
candidato executou atividade idêntica à do posto de trabalho a ocupar;
d) Formação profissional relacionada com as exigências e a competências necessárias ao exercício das funções.
15.3 — Método de seleção complementar — entrevista profissional de
seleção, com a ponderação de 30 %, destinada a avaliar, de forma objetiva
e sistemática, a experiência profissional e os aspetos comportamentais
evidenciados durante a entrevista, designadamente os relacionados
com a capacidade de comunicação, de relacionamento interpessoal,
a capacidade de adaptação e melhoria continua e a responsabilidade
com o serviço.
15.4 — A entrevista profissional de seleção, de caráter público, é
avaliada segundo os níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente,
Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as
classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores. Para esse efeito será elaborada um ficha individual contendo o resumo dos temas abordados,
os parâmetros de avaliação e a classificação obtida em cada um deles,
devidamente fundamentada.
16 — Utilização faseada dos métodos de seleção — considerando
o caráter urgente do procedimento concursal comum, nos termos do
artigo 8.º da citada portaria, será aplicado à totalidade dos candidatos o
primeiro método de seleção obrigatório, sendo apenas aplicado o método complementar a parte aos candidatos aprovados, até à satisfação
das necessidades.
17 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de
seleção é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, disponibilizada na funcionalidade “Procedimentos Concursais”, em
www.turismodeportugal.pt.
18 — 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.
19 — De acordo com o preceituado no n.º 1 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, os candidatos excluídos serão notificados,
por uma das formas previstas no n.º 3, para a realização da audiência
dos interessados.
20 — As atas do júri, das quais constam os parâmetros de avaliação
e a 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 solicitadas.
21 — 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 avaliação seguinte.
22 — 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.
23 — Após homologação do presidente do conselho diretivo do Instituto do Turismo de Portugal, a lista unitária de ordenação final dos
candidatos é afixada em local visível e público das instalações do Turismo de Portugal, I. P., disponibilizada na respetiva página eletrónica,
sendo ainda publicado um aviso na 2.ª série do Diário da República
com informação sobre a sua publicitação.
24 — 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”.
11 de janeiro de 2013. — A Diretora-Coordenadora da Direção de
Recursos Humanos, Elsa Cristina Pinto Barbosa Gomes da Cruz Deus
Vieira, por delegação de competências.
206682317

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO MAR,
DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
Gabinete do Secretário de Estado do Mar
Despacho n.º 1313/2013
O Regulamento de Pesca no Rio Mondego, aprovado pela Portaria
n.° 564/90, de 19 de julho, alterada pelas Portarias n.° s 1091/95, de 5
de setembro, 398/98, de 11 de julho e 27/2001, de 15 de janeiro, no n.° 1
do artigo 7.°, prevê a fixação de períodos de defeso para as diversas
espécies de peixe que são capturadas nesse rio, incluindo a lampreia,
o sável e savelha.
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Assim, o Despacho n.° 31596/2008, de 26 de novembro de 2008,
fixou, ao abrigo do n.° 1 do artigo 7.° do Regulamento de Pesca no
Rio Mondego, o período de defeso aplicável à pesca do sável e da
lampreia.
A recente entrada em funcionamento da passagem para peixes implementada no açude ponte de Coimbra veio demonstrar a necessidade de
se assegurar, durante a época de maior migração da lampreia e do sável,
um período de paragem harmonizado em toda a zona do Baixo-Mondego
para permitir a subida das espécies até aos habituais locais de desova.
Acresce, ainda, que estando a ser desenvolvidos estudos de monitorização da eficácia desta passagem para peixes, é necessário estabelecer
uma paragem de pesca a jusante para permitir maximizar a possibilidade
de os peixes em migração atingirem e ultrapassarem a infraestrutura
destinada a assegurar a normal migração das espécies.
Em função dos resultados obtidos, a época de defeso agora estabelecida poderá ser ajustada para 2014.
Nos termos do n.° 1 do artigo 7.° do Regulamento da Pesca no Rio
Mondego foi obtido o parecer do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I.P., e ouvida a Capitania do Porto da Figueira da Foz.
Assim, ao abrigo do disposto no n.° 1 do artigo 7.° do Regulamento
da Pesca no Rio Mondego, aprovado pela Portaria n.° 564/90, de 19 de
julho, na sua atual redação, e no uso das competências delegadas pela
Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do
Território através do despacho n.° 12412/2011, publicado no Diário
da República, 2.a série, n.° 181, de 20 de setembro de 2011, determino
o seguinte:
1 - Para o ano de 2013, são estabelecidos os seguintes períodos de
defeso:
a) Para a pesca de lampreia, de de 24 de fevereiro a 5 de março e de
16 de abril a 20 de dezembro;
b) Para a pesca do sável e savelha, de 1 de janeiro a 10 de março, de
22 de abril a 1 de maio e de 1 de junho a 31 de dezembro.
2- O período de defeso da lampreia estabelecido no Despacho
n.° 31596/2008, de 26 de novembro de 2008, termina, em 2012, a 20
de dezembro, iniciando-se a safra a partir do dia seguinte.
3 - Entre 24 de fevereiro e 5 de março e entre 22 de abril e 1 de maio,
para além da interdição da captura, manutenção a bordo, descarga e
primeira venda de exemplares das espécies em defeso capturadas em
águas interiores não marítimas no Rio Mondego, é interdito calar redes
de tresmalho de deriva e de fundo e as asas das estacadas dirigidas à
pesca de lampreia e devem ser retiradas ou unidas e a rede levantada
por forma a impedir a captura de peixes.
4 - O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação.
21 de dezembro de 2012. — O Secretário de Estado do Mar, Manuel
Pinto de Abreu.
100000001

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Gabinete do Secretário de Estado da Saúde
Despacho n.º 1314/2013
Como forma de garantir a sustentabilidade financeira do Serviço
Nacional de Saúde (SNS) é imperioso identificar áreas prioritárias de
regulação e intervenção, com vista à adoção de medidas concretas que
contribuam de forma efetiva sobre a racionalização da despesa pública.
Pela análise do padrão de despesa do SNS, constata-se que, assume
particular acuidade e urgência, a implementação de um sistema integrado
de controlo na área dos Cuidados Respiratórios Domiciliários, desde o
diagnóstico e prescrição à respetiva faturação, de molde a potenciar a utilização mais eficiente dos recursos públicos na gestão de todo o processo.
Os Cuidados Respiratórios Domiciliários correspondem ao fornecimento de serviços de Oxigenoterapia de Longa Duração, Ventiloterapia e
Aerossolterapia com colocação e manutenção de diversos equipamentos
de monitorização e apoio no local de residência dos doentes e suas famílias, com o objetivo de suprir necessidades maioritariamente resultantes
de condições respiratórias crónicas, com incapacidade permanente ou
doença terminal.
Considerando a recente caducidade dos Contratos Públicos de Aprovisionamento celebrados neste âmbito, homologados pelas Portarias
n.° 939/2009 e n.° 1392/2009, publicadas no Diário da República,
2a Série, respetivamente, n.° 194, de 7 de outubro e n.° 223, de 17 de
novembro, no atual contexto de contenção orçamental, urge, desde
logo, redimensionar o modelo de contratação da prestação de serviços
de Cuidados Respiratórios Domiciliários.

A SPMS — Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE (SPMS,
EPE), em decorrência da sua missão e atribuições, encontra-se a preparar
o lançamento no ano 2013 do novo procedimento destinado à aquisição
de Cuidados Respiratórios Domiciliários.
Neste âmbito, encontram-se em definição os preços-base para cada
uma das categorias de serviços que irão ser incluídos no objeto do
procedimento, os quais podem consubstanciar o preço máximo para as
propostas que vierem a ser apresentadas.
Tendo em conta que, os referidos preços são fixados com base nas condições de aquisição reportadas pelas instituições adquirentes, considera-se que são suscetíveis desde já de servir de referencial máximo para
as aquisições da mesma natureza que vierem a ser formalizadas até à
conclusão do procedimento a encetar pela SPMS, EPE.
Assim, nos termos e ao abrigo do disposto nos artigos 5°, 6° e 18°
do regime jurídico da gestão hospitalar, aprovado em anexo à Lei
n° 27/2002, de 8 de novembro, no n° 2 do artigo 5° e na alínea b) do
n° 1 do artigo 6°, ambos do Decreto-Lei n° 233/2005, de 29 de dezembro, determino:
1 — Os preços máximos para o tratamento doente/dia com Cuidados
Respiratórios Domiciliários a praticar por todos os serviços e estabelecimentos do Ministério da Saúde, independentemente da sua natureza
jurídica, até à conclusão do novo procedimento destinado à aquisição
das tipologias abaixo discriminadas de serviços, são as seguintes:
Designação
Oxigenoterapia (longa duração) gasosa . . . . . . . . . . . .
Oxigenoterapia (longa duração) liquida. . . . . . . . . . . .
Oxigenoterapia (longa duração) com concentrador. . .
Aerossolterapia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ventiloterapia BIPAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ventiloterapia CPAP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ventiloterapia Auto CPAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Preço diário
máximo (€)
1,59
4,05
1,59
0,78
1,90
1,15
1,17

2 — O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação.
16 de janeiro de 2013. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Ferreira Teixeira.
206683621

Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, I. P.
Aviso (extrato) n.º 1028/2013
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 37.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que, na sequência de procedimento concursal aberto por aviso publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 152, de 6 de agosto de 2010, foi celebrado
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
com efeitos a partir de 1 de agosto de 2012, com o trabalhador Amélia
Maria Tomé Marques Rosa, para o preenchimento de um posto de trabalho da categoria de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem,
do mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, I.P/ACES VI-Loures, com a remuneração definida nos
termos do artigo 7.º, do Decreto-Lei n.º 122/2010, de 11 de novembro,
correspondente a 1.020,06€.
Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex-vi n.º 2
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a
seguinte composição:
Presidente: Cristina Alexandra Garcia Albuquerque Brás, Enfermeira
Chefe do ACES VI-Loures;
Vogais efetivos: Maria Fátima Simões Aparício Paiva Penedo, Enfermeira Chefe do ACES VI-Loures, que substituirá o presidente nas
suas faltas ou impedimentos, e Maria Alice Alves Enfermeira Chefe do
ACES VI-Loures;
Vogais suplentes: Deolinda Isabel Gomes Rosado, Enfermeira Chefe
do ACES VI-Loures e Maria Paula Fernandes Page, Enfermeira Chefe
do ACES VI-Loures.
O período experimental inicia-se com a celebração do contrato e
tem a duração de 90 dias, correspondente à duração determinada pelo
disposto no n.º 1, do artigo 19.º, do Decreto-Lei n.º 248/2009, de 22
de setembro.
10 de janeiro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro
Emanuel Ventura Alexandre.
206682366

