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Ordenação Nome Nota 
final

3.º António Augusto Carvalho Furtado   . . . . . . . . . . 13,16
4.º António Agripino da Costa Oliveira . . . . . . . . . . 12,93
5.º Carlos Manuel Pereira de Sousa Santiago Sottomayor 12,58

 A lista unitária de ordenação final dos candidatos foi homologada, 
após conclusão da formalidade de audiência prévia dos interessados, 
por deliberação do Conselho de Administração de 10 de novembro de 
2015 e notificada aos candidatos, por correio eletrónico, encontrando-
-se afixada em local visível e público das instalações do Hospital 
Pedro Hispano, sito na Rua Dr. Eduardo Torres, S/n, 4464 -513 Se-
nhora da Hora.

Da homologação da lista unitária de ordenação final pode ser inter-
posto recurso administrativo, devendo eventual interposição ser comu-
nicada ao Serviço de Gestão de Recursos Humanos da Unidade Local 
de Saúde de Matosinhos, E. P. E.

12 de novembro de 2015. — O Diretor do Departamento de Ges-
tão de Recursos Humanos e Gestão Documental, Manuel Alexandre 
Costa.

209113872 

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 13744/2015
Após homologação por deliberação de 28 de outubro de 2015 

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 três postos de 
trabalho na categoria de Assistente hospitalar, área de pediatria médica 
da carreira médica, aberto por Aviso n.º 7032/2015, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 121, de 24 de junho de 2015:

Candidatos aprovados:
1.º Alexandra Raquel Antunes Oliveira — 18,6 valores

Após a publicação do presente aviso no Diário da República, a men-
cionada lista é afixada no placard do Serviço de Gestão de Recursos 
Humanos e no Secretariado da Unidade Local de Saúde do Norte Alen-
tejano, EPE, e enviada para o e -mail 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 à Sr.ª Presidente do Conselho de Administração 
da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE.

9 de novembro de 2015. — A Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Dr.ª Dorinda Maria Carvalho Gomes Calha.

209115808 

PARTE H

 MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA

Aviso n.º 13745/2015

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Cerro do Castelo
Carlos Silva e Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Albu-

feira, torna público, que a Assembleia Municipal de Albufeira em 
sessão realizada em 14 de outubro de 2015, deliberou, por unanimi-
dade, nos termos dos n.º 1 do artigo 13.º do Regime Jurídico da Re-
abilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 307/2009 
de 23 de outubro, alterado e republicado pela Lei n.º 32/2012 de 
14 de agosto, sob proposta da Câmara Municipal de Albufeira, 
deliberada e aprovada na sua reunião de 7 de outubro de 2015, 
aprovar a proposta de delimitação da área de reabilitação urbana 
do Cerro do Castelo, fundamentada de acordo com o definido no 
n.º 2 do citado artigo 13.º do RJRU, que inclui a memória descritiva 
e justificativa, a planta com a delimitação da área abrangida e o 
quadro dos benefícios fiscais associados aos impostos municipais, 
que se publica em anexo.

Para os devidos efeitos, mais se torna público que, nos termos 
do n.º 4 do artigo 13.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana 
(RJRU), os elementos que acompanham a proposta de delimitação 
da área de reabilitação urbana do Cerro do Castelo, se encontram 
disponíveis para consulta na página eletrónica do município de 
Albufeira, www.cm -albufeira.pt, e no respetivo edifício dos Paços 
do Concelho, durante o horário normal de expediente, das 9h00 
às 17h00.

E para constar se publica o presente Aviso no Diário da República, 
2.ª série, e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.

11 de novembro de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Carlos Silva e Sousa. 
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 MUNICÍPIO DE ALCANENA

Despacho n.º 13726/2015

Conclusão do período experimental da trabalhadora 
Sandra Cristina Henriques da Silva Lobo

Tendo em conta a ata elaborada pelo Júri de avaliação do período 
experimental da trabalhadora referida, designado por meu Despacho 


