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 Deliberação (extrato) n.º 1663/2013
Por deliberação do Conselho de Administração do Hospital do Espí-

rito Santo de Évora, E. P. E. de 08 de agosto de 2013, e nos termos dos 
artigos 234.º e 235.º da Lei n.º 59/2008 de 11 de setembro, foi autorizada 
licença sem remuneração de longa duração, a Vítor Manuel Branco e 
Silva Caeiro, Assistente Graduado Sénior da carreira especial médica, 

área de Ginecologia e Obstetrícia, do mapa de pessoal deste Hospital, 
com efeitos a 26 de agosto de 2013. (Isento de fiscalização prévia do 
Tribunal de Contas.)

21 de agosto de 2013. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos 
Humanos, Maria Teresa Rodrigues dos Santos Correia Fernandes.

207206176 

PARTE H

 MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA
Edital n.º 865/2013

José Carlos Martins Rolo, Presidente da Câmara Municipal de 
Albufeira:

Faz saber que, em reunião camarária de 19 de março de 2013, foi 
deliberado aprovar a alteração ao “Regulamento do Museu Municipal 
de Arqueologia” e remetê -la à Assembleia Municipal de Albufeira para 
apreciação, nos termos previstos na alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação introduzida pela Lei 
n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro.

Mais faz saber que, em sessão ordinária da Assembleia Municipal 
de Albufeira realizada no dia 8 de abril de 2013, a citada alteração foi 
aprovada.

Faz -se ainda saber que a mesma entrará em vigor no quinto dia após 
a sua publicitação.

A alteração ao “Regulamento do Museu Municipal de Arqueologia” 
poderá ser consultada no portal www.cm -albufeira.pt.

E para que não se alegue desconhecimento se publica o presente.
1 de agosto de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal de Albu-

feira, José Carlos Martins Rolo.
307167929 

 MUNICÍPIO DA AMADORA
Aviso n.º 10914/2013

Para os devidos efeitos se anuncia que, ao abrigo do n.º 2, do ar-
tigo 64.º, da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na redação dada pela 
Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, por acordo entre as autarquias foi 
autorizada a consolidação definitiva neste município, com efeitos a 1 de 
agosto de 2013, da mobilidade na categoria, da Técnica Superior, Rita 
Susana Silva Guimarães Neves Sá, trabalhadora proveniente do mapa de 
pessoal da Câmara Municipal de Palmela, tendo sido celebrado contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, e mantida 
a mesma posição remuneratória detida na situação jurídico -funcional 
do organismo de origem.

12 de agosto de 2013. — Por delegação de competências do Pre-
sidente da Câmara, conferida pelo Despacho n.º 34/P/2009, de 26 de 
outubro, a Vereadora Responsável pela Área de Recursos Humanos, 
Rita Madeira.
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 MUNICÍPIO DE ANADIA
Aviso n.º 10915/2013

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho datado 
de 30 de abril de 2013, nomeei, em comissão de serviço, como secretá-
ria do gabinete de apoio pessoal da Senhora Vereadora em Regime de 
Permanência, Eng.ª Maria Teresa Belém Correia Cardoso, a Assistente 
Técnico, Eunice Alexandra Neves de Jesus Lopes, com efeitos a partir 
de 1 de maio de 2013.

30 de maio de 2013. — O Presidente da Câmara, Prof. Litério Au-
gusto Marques.
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 Aviso n.º 10916/2013
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, faz -se público que, com prece-
dência de procedimento concursal, foi celebrado contrato de trabalho 
por tempo indeterminado, com Adérito José da Silva Cruz, com efeitos 
a dois de agosto de 2013.

Mais se torna público que o referido contrato foi celebrado para 
categoria de Técnico Superior da carreira de Técnico Superior cuja 
remuneração corresponde à 2.ª posição remuneratória e ao nível 15 
(atualmente 1201,48€) e que na data de início do respetivo contrato o 
trabalhador iniciou também o período experimental de 240 dias.

Para efeitos do estipulado nos n.º 2 e 3 do artigo 73.º da Lei n,º59/2008, 
de 11 de setembro (com as devidas atualizações), conjugado com os 
n.º 3 e seguintes do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro 
(devidamente atualizado) o júri do período experimental é o mesmo do 
procedimento concursal.

2 de agosto de 2013. — O Presidente da Câmara, Prof. Litério Au-
gusto Marques.
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 MUNICÍPIO DE BARRANCOS
Aviso n.º 10917/2013

Anulação de Procedimento Concursal Comum
Para os devidos efeitos, torno público que, por meu despacho de 1 de 

julho de 2013 e ao abrigo das competências conferidas pela alínea a) do 
n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18/12, alterada e republicada 
pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11/01, em conformidade com o disposto no 
n.º 2 do artigo 38.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, alterada e repu-
blicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 06/04, determinei a anulação 
do procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica 
de emprego público por tempo determinado na carreira e categoria de 
assistente operacional (auxiliar de ação educativa), publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 72, de 12 de abril de 2013, através do Aviso 
n.º 5008/2013.

24 de julho de 2013. — O Presidente, Dr. António Pica Tereno.
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 Aviso n.º 10918/2013

Nomeação de chefe da Unidade de Ação Sociocultural, 
em regime de substituição

Para os devidos efeitos, torno público que, por meu despacho de 18 
de julho de 2013 e ao abrigo do n.º 2 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de Janeiro, alterada pela Leis n.os n.º 51/2005, de 30 de Agosto, 
64 -A/2008, de 31/12, 3 -B/2010, de 28/04, e 64/2011, de 22/12, com as 
adaptações constantes na Lei n.º 49/2012, de 29/08, foi nomeado, para o 
cargo de dirigente intermédio de 3.º grau da UASC, em regime de subs-
tituição, o licenciado Jacinto Domingos Mendes Saramago, mantendo a 
remuneração da categoria de origem, técnico superior da CMB.

A presente nomeação produz efeitos reportados a 30 de abril de 2013.
25 de julho de 2013. — O Presidente, Dr. António Pica Tereno.
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