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homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, 
providenciando escrupulosamente no sentido e evitar toda e qualquer 
forma de discriminação.

pelo prazo máximo de 18 meses, nos termos do n.º 2 do artigo 40.º por 

janeiro, republicada pela Portaria 145 -A/2011, de 6 de abril.
16 — Composição do júri do concurso:

do IPV;

Cortez Vaz, Diretora de Serviços do Departamento Jurídico do IPV;

Técnica Superior do IPV e 2.º vogal, Ana Miguel Gonçalves Carvalho, 
Técnica Superior do IPV.

16.1 — O primeiro vogal efetivo substituirá o Presidente do júri nas 
suas faltas e impedimentos.

16.2 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, 
em caso de dúvida, a apresentação de documentos comprovativos das 
suas declarações.

presidência do Júri das provas para atribuição do título de especialista 
na área de Gestão de Empresas, requeridas pelo Doutor Pedro Manuel 
Nogueira Reis, no Vice -Presidente deste Instituto, Professor José Au-
gusto Rosa Bastos.

312196327 

17 — Publicitação do aviso de abertura:

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, o presente aviso será publicitado na Bolsa de Emprego 

da República sendo, ainda, publicitado na página eletrónica do IPV e 
por extrato, num jornal de expansão nacional.

as normas constantes da legislação atualmente em vigor.

27 de março de 2019. — O Presidente do IPV, João Monney Paiva.
312198814 

aprovação em procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de trabalho na categoria de Assistente Graduado Sénior da carreira 
especial médica, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da República, n.º 114, 2.ª série, de 15 de junho de 2015, foi autorizada a celebração 
de adenda ao contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com o Prof. Doutor Pedro Manuel Quelhas Lima Engrácia Antu-
nes, como Assistente Graduado Sénior de Cirurgia Cardiotorácica, do mapa de pessoal, do CHUC, E. P. E., com efeitos a 01/04/2019, mantendo 
o regime de trabalho que detém atualmente.

03/04/2019. — O Diretor do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Carlos Gante.
312199835 

Nos termos do n.º 2 do artigo 42.º do Código do procedimento Administrativo e na qualidade de Coordenadora de Projeto da Direção Geral de 
Investimento, designo o Arquiteto Luís Filipe Fonseca de Almeida, para me substituir nas minhas ausência, faltas ou impedimentos.

O presente despacho produz efeitos imediatos.

2 de abril de 2019. — A Coordenadora de Projeto da Direção-Geral de Investimento, Cristina Ferraz de Oliveira Cancela.
312201842 

Lista Unitária de Ordenação Final dos candidatos

sob o Aviso n.º 7770/2018, publicado no Diário da República, 2.ª sé-
rie — n.º 111 — 11 de junho de 2018, para o preenchimento de 1 (um) 

(Piscinas Municipais) (Referência M), previsto e não ocupado no mapa 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, notificam -se 
os candidatos do seguinte:

lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados e excluídos, 
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pacho do Ex.mo Senhor Vice -Presidente da Câmara, Dr. Edson Santos, 

instalações da CMA e disponibilizada na página eletrónica da mesma, 
em www.cm -agueda.pt (Município/Recursos Humanos/Procedimento 
Concursais/Após fase de candidatura);

2 — Assim, nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 36.º da 
Portaria, considera -se, desta forma, notificados os candidatos do ato de 
homologação da lista unitária de ordenação final;

interposto recurso hierárquico nos termos do artigo 39.º da Portaria.

1 de abril de 2019. — A Vereadora, Dr.ª Elsa Corga.
312194237 

Celebração de contratos de trabalho por tempo indeterminado

Nos termos e para os efeitos previsto na alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 
do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP), torna -se pú-
blico, que na sequência dos procedimentos concursais comuns, aberto 

n.º 167, de 31 de agosto de 2016, foram celebrados contratos de traba-
lho em funções públicas por tempo indeterminado, com os seguintes 
trabalhadores:

Com efeitos a 14 de setembro de 2018:

a) Alzira dos Anjos Melo Vilares, na carreira/categoria de Assistente 

base de 580,00�;

Com efeitos a 01 de outubro de 2018:

remuneratório 1, a que corresponde, a remuneração base de 580,00�;

Com efeitos a 10 de dezembro de 2018:

base de 580,00�;

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, e tem a dura-
ção de acordo com o determinado na alínea a) do n.º 1 do artigo 49.º 
da LTFP, e serão acompanhados pelos respetivos membros do júri do 
procedimento concursal.

2 de abril de 2019. — A Presidente da Câmara, Dr.ª Berta Ferreira 
Milheiro Nunes.

312197226 

Homologação da lista unitária de ordenação final

Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 
de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 145 -A/2011, de 06 de 

vínculo precário, ao abrigo da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro.
A lista unitária de ordenação final encontra -se afixada no átrio desta 

2 de abril de 2019. — A Presidente da Câmara, Dr.ª Berta Ferreira 
Milheiro Nunes.

312196579 

Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil

Pedro Miguel César Ribeiro, Presidente do Município de Almeirim, 

conjugada com o n.º 8 do artigo 7.º da Diretiva publicada em Anexo à 

dezembro de 2014, é submetido a Consulta Pública, o Plano Municipal 
de Emergência de Proteção Civil, pelo período de 30 dias, contados a 
partir da publicação deste Edital no Diário da República.

A referida proposta poderá ser consultada na página da internet do 
Município, em www.cm -almeirim.pt.

A formulação de sugestões ou observações, bem como a solicitação 
de esclarecimentos sobre quaisquer questões a considerar, deverão ser 

remetidas através de email para o endereço eletrónico comissaoprote-
caocivil@cm -almeirim.pt.

Para constar se publica o presente edital no Diário da República, na 
página da internet do Município e afixa -se nos lugares de estilo.

29 de março de 2019. — O Presidente do Município, Pedro Miguel 
César Ribeiro.

312200092 

na sua atual redação, que aprovou a Lei Geral de Trabalho em Funções 
Públicas, e na sequência do meu despacho datado de 11 de março de 
2019, foi autorizada a mobilidade interna intercategorias do Assistente 
Operacional José Manuel Teixeira Guerreiro, para exercer funções de 

1 de abril de 2019, passando a auferir a remuneração correspondente à 
posição 1, nível 8 (837,60 euros).

Ascenção Mestre Bota.
312207489 

na sua atual redação, que aprovou a Lei Geral de Trabalho em Funções 
Públicas, e na sequência do meu despacho datado de 11 de março de 
2019, foi autorizada a mobilidade interna intercarreiras do Assistente 
Operacional André Miguel Santos Bota, para exercer funções de As-
sistente Técnico, pelo período de 18 meses, com efeitos a 1 de abril de 

nível 5 (683,13 euros).

Ascenção Mestre Bota.
312207204 

Por delegação de competências da Presidente da Câmara, conferida 
pelo Despacho n.º 38/P/2017, de 07 /11, para os devidos efeitos e ao 
abrigo do artigo 24.ª da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, se anuncia que 
por despacho da Sr.ª Presidente foi renovada, pelo período de 3 anos, 
a comissão de serviço da Técnica Superior Sandra Sofia Madureira de 

período de 3 anos, com efeitos a 03.01.2018.

Rita Madeira.
312184736 

Designação

Por delegação de competências da Presidente da Câmara, Dra. Carla 
Tavares, conferida pelo Despacho n.º 38/P/2017, de 07 /11, se anuncia 

da Costa Carvalho, foi designado Comandante do Serviço de Polícia 
Municipal, em regime de substituição, ao abrigo do artigo 27.º da Lei 


