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PARTE G
CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E. P. E.
Declaração de retificação n.º 510-A/2015
Por ter sido publicada com inexatidão, retifica-se a alínea b) do n.º 13
do Aviso (extrato) n.º 5824/2015, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 103, de 28 de maio, e retificado pela Declaração de Retificação n.º 471/2015, publicada no Diário da República, 2.ª série,
n.º 112, de 11 de junho.
Assim:
1 — Onde se lê:
«Prova prática no âmbito da área de Medicina Interna, com a apresentação e discussão de um plano de gestão clínica de um serviço ou
unidade ou de um trabalho de investigação, a efetuar nos termos do
artigo 21.º da Portaria n.º 207/2011, de 24 de maio, com as alterações
introduzidas pela Portaria n.º 355/2013, de 10 de dezembro.»
deve ler-se:
«Prova prática no âmbito da especialidade de Medicina Interna, com
a apresentação e discussão de um plano de gestão clínica do serviço
ou unidade da presente área de especialização, tendo em vista a maximização da eficiência, a melhoria contínua da qualidade, metas e
objetivos a alcançar e a forma de seguimento e avaliação de resultados,
a efetuar nos termos do artigo 21.º da Portaria n.º 207/2011, de 24 de
maio, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 355/2013, de
10 de dezembro.»
2 — O prazo de apresentação de candidaturas ao presente procedimento concursal é de 15 dias úteis contados da data da publicação da
presente Declaração de Retificação.
16 de junho de 2015. — O Diretor do Serviço de Recursos Humanos,
Rogério Alexandre Branco Fernandes Costa.
208727024
Declaração de retificação n.º 510-B/2015
Por ter sido publicada com inexatidão, retifica-se a alínea b) do n.º 13
do aviso (extrato) n.º 5827/2015, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 103, de 28 de maio de 2015, e retificado pela declaração
de retificação n.º 472/2015, publicada no Diário da República, 2.ª série,
n.º 112, de 11 de junho de 2015.
Assim:
1 — Onde se lê:
«Prova prática no âmbito da área de infecciologia, com a apresentação e discussão de um plano de gestão clínica de um serviço ou
unidade ou de um trabalho de investigação, a efetuar nos termos do
artigo 21.º da Portaria n.º 207/2011, de 24 de maio, com as alterações
introduzidas pela Portaria n.º 355/2013, de 10 de dezembro.»
deve ler-se:
«Prova prática no âmbito da especialidade de infecciologia, com
a apresentação e discussão de um plano de gestão clínica do serviço
ou unidade da presente área de especialização, tendo em vista a maximização da eficiência, a melhoria contínua da qualidade, metas e
objetivos a alcançar e a forma de seguimento e avaliação de resultados,
a efetuar nos termos do artigo 21.º da Portaria n.º 207/2011, de 24 de
maio, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 355/2013, de
10 de dezembro.»
2 — O prazo de apresentação de candidaturas ao presente procedimento concursal é de 15 dias úteis contados da data da publicação da
presente declaração de retificação.
16 de junho de 2015. — O Diretor do Serviço de Recursos Humanos,
Rogério Alexandre Branco Fernandes Costa.
208727276
Declaração de retificação n.º 510-C/2015
Por ter sido publicada com inexatidão, retifica-se a alínea b) do n.º 13
do aviso (extrato) n.º 5915/2015, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 104, de 29 de maio de 2015, e retificado pela declaração

de retificação n.º 475/2015, publicada no Diário da República, 2.ª série,
n.º 112, de 11 de junho de 2015.
Assim:
1 — Onde se lê:
«Prova prática no âmbito da área de oftalmologia, com a apresentação e discussão de um plano de gestão clínica de um serviço ou
unidade ou de um trabalho de investigação, a efetuar nos termos do
artigo 21.º da Portaria n.º 207/2011, de 24 de maio, com as alterações
introduzidas pela Portaria n.º 355/2013, de 10 de dezembro.»
deve ler-se:
«Prova prática no âmbito da especialidade de oftalmologia, com
a apresentação e discussão de um plano de gestão clínica do serviço
ou unidade da presente área de especialização, tendo em vista a maximização da eficiência, a melhoria contínua da qualidade, metas e
objetivos a alcançar e a forma de seguimento e avaliação de resultados,
a efetuar nos termos do artigo 21.º da Portaria n.º 207/2011, de 24 de
maio, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 355/2013, de
10 de dezembro.»
2 — O prazo de apresentação de candidaturas ao presente procedimento concursal é de 15 dias úteis contados da data da publicação da
presente declaração de retificação.
16 de junho de 2015. — O Diretor do Serviço de Recursos Humanos,
Rogério Alexandre Branco Fernandes Costa.
208727421
Declaração de retificação n.º 510-D/2015
Por ter sido publicada com inexatidão, retifica-se a alínea b) do n.º 13
do Aviso (extrato) n.º 5825/2015, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 103, de 28 de maio, e retificado pela Declaração de Retificação n.º 481/2015, publicada no Diário da República, 2.ª série,
n.º 113, de 12 de junho.
Assim:
1 — Onde se lê:
«Prova prática no âmbito da área de Cirurgia Cardiotorácica, com a
apresentação e discussão de um plano de gestão clínica de um serviço
ou unidade ou de um trabalho de investigação, a efetuar nos termos do
artigo 21.º da Portaria n.º 207/2011, de 24 de maio, com as alterações
introduzidas pela Portaria n.º 355/2013, de 10 de dezembro.»
deve ler-se:
«Prova prática no âmbito da especialidade de Cirurgia Cardiotorácica, com a apresentação e discussão de um plano de gestão clínica do
serviço ou unidade da presente área de especialização, tendo em vista a
maximização da eficiência, a melhoria contínua da qualidade, metas e
objetivos a alcançar e a forma de seguimento e avaliação de resultados,
a efetuar nos termos do artigo 21.º da Portaria n.º 207/2011, de 24 de
maio, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 355/2013, de
10 de dezembro.»
2 — O prazo de apresentação de candidaturas ao presente procedimento concursal é de 15 dias úteis contados da data da publicação da
presente Declaração de Retificação.
16 de junho de 2015. — O Diretor do Serviço de Recursos Humanos,
Rogério Alexandre Branco Fernandes Costa.
208727187
Declaração de retificação n.º 510-E/2015
Por ter sido publicada com inexatidão, retifica-se a alínea b) do n.º 13
do aviso (extrato) n.º 5916/2015, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 104, de 29 de maio de 2015, e retificado pela declaração
de retificação n.º 473/2015, publicada no Diário da República, 2.ª série,
n.º 112, de 11 de junho de 2015.
Assim:
1 — Onde se lê:
«Prova prática no âmbito da área de reumatologia, com a apresentação e discussão de um plano de gestão clínica de um serviço ou
unidade ou de um trabalho de investigação, a efetuar nos termos do

