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PARTE G
CENTRO HOSPITALAR DO ALGARVE, E. P. E.
Aviso n.º 10511/2017
Por deliberação, de 02.08.2017, do Conselho de Administração do
Centro Hospitalar do Algarve, E. P. E., foi homologada a lista de classificação final do Procedimento Concursal Comum para preenchimento
de um posto de trabalho na categoria de Assistente Graduado Sénior
de Neurocirurgia, do mapa de pessoal, na modalidade de mudança de
categoria, publicitado através do Aviso n.º 6228/2017, no Diário da
República, 2.ª série, n.º 107 de 02.06.2017;
Joaquim Pedro Nunes dos Santos Ramos Correia — 17,51 valores
04.08.2017. — O Presidente do Conselho de Administração, Dr.
Joaquim Ramalho.
310723414

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, E. P. E.
Deliberação (extrato) n.º 823/2017

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, E. P. E.
Aviso (extrato) n.º 10512/2017
Após homologação por deliberação de 27 de julho de 2017 do
Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Norte
Alentejano, E. P. E., torna -se pública a lista de classificação
final do procedimento concursal comum para preenchimento
de dois postos de trabalho na categoria de Assistente de medicina interna da carreira médica, aberto por Aviso n.º 7085/2017,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 122, de 27 de
junho de 2017:
Candidatos aprovados:
1.º Nídia Maria Dias Calado — 18,80 valores
2.º Eva Garcia Sardón — 16,60 valores

Maria Ivone Silva Farinha, técnica de 1.ª classe de análises clínicas
e de saúde pública, Designada coordenadora da área dos técnicos de
diagnóstico e terapêutica de análises clínicas e de saúde pública, com
efeitos a partir de 01 de setembro de 2017, nos termos do n.º 3 do artigo 82.º do Decreto-Lei n.º 564/99, de 21 de dezembro.
Estas funções de coordenação são exercidas pelo período de dois
anos, prorrogáveis por iguais períodos.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Após a publicação do presente aviso no Diário da República, a
mencionada lista é afixada no placard do Serviço de Gestão de Recursos Humanos e no Secretariado da Unidade Local de Saúde do
Norte Alentejano, E. P. E., e enviada para o correio eletrónico dos
candidatos.
Da homologação da lista de classificação final pode ser interposto recurso, nos termos do Código do Procedimento Administrativo, devendo o mesmo ser apresentado ao Sr. Presidente do
Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Norte
Alentejano, E. P. E.

16 de agosto de 2017. — O Presidente do Conselho de Administração
da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E. P. E., Dr. António
Vieira Pires.
310724281

17 de agosto de 2017. — O Presidente do Conselho de Administração,
Dr. João Manoel Silva Moura dos Reis.
310724549

Por deliberação de 24 de julho de 2017, do Conselho de Administração
da ULS-Castelo Branco, E. P. E.:

PARTE H
MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA
Declaração de Retificação n.º 596/2017
Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República, 2.ª série, n.º 125, de 30 de junho de 2017, a pp. 13405, 13406 e 13407, o aviso
n.º 7320/2017, referente ao procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado,
tendo em vista o preenchimento de um posto de trabalho da carreira/categoria de Técnico Superior — Atividade de Arquitetura, retifica-se a
alínea a), do ponto n.º 16 do referido aviso como se segue:
Onde se lê:

ao exercício da função a concurso, sendo valorada de acordo com a
escala de 0 a 20 valores, considerando-se a valoração até às centésimas, terá a forma escrita, revestindo a natureza teórica/prática, com
a duração de 1 hora e tolerância de 15 minutos, sendo de realização
individual, incidindo sobre os seguintes temas:
Gestão Urbanística — Aviso n.º 2118/2013, de 11 de fevereiro
(PUFMCA); Aviso n.º 12779/2015, de 2 de novembro (PDM); Resolução do Conselho de Ministros n.º 33/99, de 27 de abril (POOC_BV);
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro (RJUE); Decreto-Lei
n.º 199/2015, de 16 de setembro (RAN); Decreto-Lei n.º 239/2012, de
2 de novembro (REN); Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro (CPA)»

«a) Prova de Conhecimentos (PC) — Visa avaliar os conhecimentos
académicos e, ou, profissionais e as competências técnicas necessários
ao exercício da função a concurso, sendo valorada de acordo com a
escala de 0 a 20 valores, considerando-se a valoração até às centésimas, terá a forma escrita, revestindo a natureza teórica/prática, com
a duração de 1 hora e tolerância de 15 minutos, sendo de realização
individual, incidindo sobre o seguintes temas:

17 de agosto de 2017. — O Presidente da Câmara, Carlos Eduardo
da Silva e Sousa.
310724492

Gestão Urbanística — Aviso n.º 2118/2013, de 11 de fevereiro
(PUFMCA); Aviso n.º 12779/2015, de 2 de novembro (PDM); Resolução do Concelho de Ministros n.º 33/99, de 27 de abril (POOC_BV);
Decreto-Lei n.º 136/2015, de 16 de setembro (RJUE); Decreto-Lei
n.º 199/2015, de 16 de setembro (RAN); Decreto-Lei n.º 239/2012, de
2 de novembro (REN); Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro (CPA)»

Aviso (extrato) n.º 10513/2017

deve ler-se:
«Prova de Conhecimentos (PC) — Visa avaliar os conhecimentos
académicos e, ou, profissionais e as competências técnicas necessários

MUNICÍPIO DE ALIJÓ

Renovação da nomeação em comissão de serviço
do Coordenador Municipal de Proteção Civil
Para os devidos efeitos torna-se público, que por seu despacho de
24 de julho de 2017, no uso da competência que me é conferida pela
alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
alterada pelas Leis n.º 25/2015, de 30 de março e n.º 9/2015, de 16 de
julho e pelo n.º 2, do artigo 13.º, da Lei n.º 65/2007, de 12 de setembro,
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nomeei o licenciado José Carlos de Oliveira Lopes Rebelo, para o exercício do cargo de Coordenador Operacional Municipal, anteriormente
designado Comandante Operacional Municipal, em comissão de serviço
por mais três anos, com efeitos a 1 de agosto de 2017, em conformidade
com o disposto no n.º 4, do artigo 13.º, da Lei n.º 65/2007, de 12 de
novembro e ainda em conformidade com a alínea b), do artigo 41.º, da
Lei n.º 27/2006, na redação dada pela Lei n.º 80/2015, de 3 de agosto.
24 de julho de 2017. — O Presidente da Câmara, Carlos Jorge Vilela
da Rocha Magalhães.
310723982

MUNICÍPIO DE ALJEZUR
Aviso n.º 10514/2017
Cessação da relação jurídica de emprego público por denúncia
de contrato de trabalho
Em cumprimento do disposto no n.º 1 alínea d) do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se pública a cessação da relação
jurídica de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, do trabalhador, Rogério
António Marques Rosa, Técnico Superior, por denúncia do respetivo
contrato, ao abrigo do artigo 304.º da Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, com efeitos a
01 de setembro de 2017.
10 de agosto de 2017. — O Presidente da Câmara, José Manuel
Velhinho Amarelinho.
310722864

MUNICÍPIO DE ALMADA
Aviso (extrato) n.º 10515/2017
Nos termos do Estatuto do Pessoal Dirigente torna-se público que o
Senhor Presidente desta Câmara autorizou, em 26-06-2017, a renovação,
por mais 3 anos com início em 01-09-2017, da comissão de serviço do
Mestre Paulo Alexandre Mamede Cardoso André no cargo de Direção
Intermédia de 2.º grau — Chefe da Divisão de Infraestruturas Desportivas.
23-08-2017. — O Vereador dos Serviços Municipais de Recursos
Humanos e Intervenção Social, Lic. José Manuel Raposo Gonçalves.
310738554
Aviso (extrato) n.º 10516/2017
Para os devidos efeitos, após homologação que proferi em 23-08-2017,
torna-se público que se encontra disponível em http://www.m-almada.pt
e afixada no Departamento de Recursos Humanos, sito na Rua Pedro Nunes n.º 40 H em Almada, a lista unitária de ordenação final dos candidatos
admitidos ao Procedimento Concursal Comum, cujo aviso de abertura
foi publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 26, de 06-02-2017,
para ocupação, em regime de contrato de trabalho em funções públicas
por Tempo Indeterminado, de 5 postos de trabalho na carreira/ categoria
de Assistente Operacional (Auxiliar de Ação Educativa).
29-08-2017. — O Vereador dos Serviços Municipais de Recursos
Humanos e Intervenção Social, Lic. José Manuel Raposo Gonçalves.
310753369
Aviso (extrato) n.º 10517/2017
Nos termos do Estatuto do Pessoal Dirigente torna-se público que o
Senhor Presidente desta Câmara autorizou, em 08-06-2017, a renovação,
por mais 3 anos com início em 15-08-2017, da comissão de serviço da
Lic. Sandra Maria Raposo Guerreiro Lemos no cargo de Direção Intermédia de 2.º grau — Chefe da Divisão de Informação e Comunicação.
29-08-2017. — O Vereador dos Serviços Municipais de Recursos
Humanos e Intervenção Social, Lic. José Manuel Raposo Gonçalves.
310753336
Aviso (extrato) n.º 10518/2017
Para os devidos efeitos e nos termos do n.º 11 do artigo 21.º da Lei
n.º 2/2004 de 15-01, na redação dada pela Lei n.º 64/2011 de 22-12,
adaptada à Administração Local pela Lei n.º 49/2012 de 29-08, torna-se
público que por meu despacho de 08-08-2017, designei, em regime de

comissão de serviço pelo período de três anos a partir de 01-09-2017, para
o exercício do cargo de Chefe da Divisão de Habitação a licenciada Maria
da Graça de Carvalho Correia de Freitas, por esta reunir os requisitos
legais e ter demonstrado possuir experiência, formação e conhecimentos
relacionados com as atividades a desenvolver, comprovados pela nota
curricular (anexa), nos termos da proposta do júri nomeado para o efeito
e após análise dos curricula dos candidatos e da realização da entrevista
profissional (pública).
Nota curricular
Nome: Maria da Graça de Carvalho Correia de Freitas
Data de nascimento: 15 de agosto de 1963
Habilitações académicas: Licenciatura em Geografia e Planeamento
Regional, na Universidade Nova de Lisboa, em 04 de dezembro de
1990.
Percurso Profissional: Desde janeiro de 2017 — Cargo de Direção
Intermédia de 3.º grau de Diretora Executiva do Centro de Educação e
Ação Social (CED); De 2001 a 2016 — Cargo de Direção Intermédia
de 2.º grau de Diretora Executiva do CED; De 1991 a 2001 — Docente
do mapa da Casa Pia de Lisboa.
30-08-2017. — O Vereador dos Serviços Municipais de Recursos
Humanos e Intervenção Social, Lic. José Manuel Raposo Gonçalves.
310753393
Aviso (extrato) n.º 10519/2017
Para os devidos efeitos e nos termos do n.º 11 do artigo 21.º da Lei
n.º 2/2004 de 15-01, na redação dada pela Lei n.º 64/2011 de 22-12,
adaptada à Administração Local pela Lei n.º 49/2012 de 29-08, torna-se
público que por meu despacho de 08-08-2017, designei, em regime de
comissão de serviço pelo período de três anos a partir de 01-09-2017, para
o exercício do cargo de Chefe da Divisão Social a licenciada Fernanda
Maria Amaro Tavares, por esta reunir os requisitos legais e ter demonstrado possuir experiência, formação e conhecimentos relacionados com
as atividades a desenvolver, comprovados pela nota curricular (anexa),
nos termos da proposta do júri nomeado para o efeito e após análise
dos curricula dos candidatos e da realização da entrevista profissional
(pública).
Nota curricular
Nome: Fernanda Maria Amaro Tavares
Data de nascimento: 10 de junho de 1962
Habilitações académicas: licenciatura em Educação de Infância, na
Escola Superior de Educação Jean Piaget, em 03 de dezembro de 2001.
Percurso Profissional na Câmara Municipal de Almada: desde janeiro
de 2017 — Chefe da Divisão Social em substituição; Desde 1990 Educadora de Infância.
30-08-2017. — O Vereador dos Serviços Municipais de Recursos
Humanos e Intervenção Social, Lic. José Manuel Raposo Gonçalves.
310753458
Aviso (extrato) n.º 10520/2017
Para os devidos efeitos e nos termos do n.º 11 do artigo 21.º da Lei
n.º 2/2004 de 15-01, na redação dada pela Lei n.º 64/2011 de 22-12,
adaptada à Administração Local pela Lei n.º 49/2012 de 29-08, torna-se
público que por meu despacho de 08 e 25-08-2017, designei, em regime
de comissão de serviço pelo período de três anos a partir de 15-09-2017,
para o exercício do cargo de Chefe da Divisão de Intervenção e Integração Social a licenciada Rosária Maria Fernandes Antunes, por esta
reunir os requisitos legais e ter demonstrado possuir experiência, formação e conhecimentos relacionados com as atividades a desenvolver,
comprovados pela nota curricular (anexa), nos termos da proposta do
júri nomeado para o efeito e após análise dos curricula dos candidatos
e da realização da entrevista profissional (pública).
Nota curricular
Nome: Rosária Maria Fernandes Antunes
Data de nascimento: 2 de janeiro de 1959
Habilitações académicas: Licenciatura em Sociologia, no Instituto
Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, em 30 de julho de 1998.
Percurso Profissional: Desde abril de 2016 — Responsável pela
coordenação da área de gestão e manutenção de Frota de Transportes,
da Divisão de Conservação e Logística — Técnica Superior na Câmara
Municipal de Palmela.
30-08-2017. — O Vereador dos Serviços Municipais de Recursos
Humanos e Intervenção Social, Lic. José Manuel Raposo Gonçalves.
310753409

