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INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
Despacho (extrato) n.º 7239/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Tomar, de 15 de
junho de 2018, foi ao Mestre Rui Miguel Sardinha Proença, autorizada
a transição para o regime de trabalho em funções públicas na modalidade de contrato por tempo indeterminado, na categoria de Assistente
do 2.º Triénio, da carreira docente do Ensino Superior Politécnico, no
Instituto Politécnico de Tomar, com efeitos a 25 de maio de 2018, nos
termos do n.º 9 do artigo 6.º, da Lei n.º 7/2010 de 13 de maio, alterada
pelo Decreto-Lei n.º 45/2016, de 17 de agosto, e pela Lei n.º 65/2017
de 9 de agosto de 2017 e alínea a) do n.º 3 e n.º 4 do artigos 6.º e 7.º da
LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014 de 20 de junho.
(Contratação isenta de fiscalização prévia por parte do Tribunal de
Contas.)
21 de junho de 2018. — O Vice-Presidente, Doutor João Paulo
Pereira de Freitas Coroado.
311494154

Despacho (extrato) n.º 7240/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Tomar, de
15 de junho de 2018, foi o Mestre Carlos Filipe Perquilhas Baptista,
autorizada a transição para o regime de trabalho em funções públicas
na modalidade de contrato por tempo indeterminado, na categoria
de Assistente do 2.º Triénio, da carreira docente do Ensino Superior
Politécnico, no Instituto Politécnico de Tomar, com efeitos a 22 de
maio de 2018, nos termos do n.º 9 do artigo 6.º, da Lei n.º 7/2010 de
13 de maio, alterada pelo Decreto-Lei n.º 45/2016, de 17 de agosto,
e pela Lei n.º 65/2017 de 9 de agosto de 2017 e alínea a) do n.º 3 e
n.º 4 do artigos 6.º e 7.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014 de
20 de junho.
(Contratação isenta de fiscalização prévia por parte do Tribunal de
Contas.)
27 de junho de 2018. — O Vice-Presidente, Doutor João Paulo
Pereira de Freitas Coroado.
311494121

PARTE G
CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O DOURO E VOUGA, E. P. E.
Aviso (extrato) n.º 10258/2018
Procedimento concursal comum conducente ao recrutamento
de pessoal médico para a categoria
de assistente em medicina do trabalho, da carreira médica
Nos termos do n.º 6 do artigo 24.º da Portaria n.º 207/2011, de 24 de
maio, alterada pela Portaria n.º 355/2013, de 10 de dezembro, pela
Portaria n.º 229-A/2015, 3 de agosto, e pela Portaria n.º 190/2017, de
9 de junho, torna-se pública a lista unitária de ordenação final relativa ao
procedimento concursal comum conducente ao recrutamento de pessoal
médico para a categoria de Assistente em Medicina do Trabalho, da
carreira médica, a que se reporta o aviso n.º 4790/2018, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 71, de 11 de abril de 2018, devidamente
homologada por deliberação do Conselho de Administração do Centro
Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E. P. E., em 5 de julho de 2018.
Lista unitária de ordenação final
Dr.ª Teresa Mariana Faria Pinto — 13,28 valores.

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com o médico
Dr. Pedro José Pimenta Vasconcelos, que ascende à categoria de assistente graduado sénior da carreira especial médica, da área profissional
de Anestesiologia, a produzir efeitos àquela mesma data, mediante a
ocupação do posto de trabalho do mapa residual do centro Hospitalar
do Tâmega Sousa, E. P. E., mantendo o anterior regime de trabalho de
42 horas de dedicação exclusiva, sendo reposicionado entre o nível 93
e 94 da atual tabela remuneratória, de acordo com o previsto no n.º 2 do
artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 266-D/2012, de 31 de dezembro.
06/07/2018. — O Presidente do Conselho de Administração, Dr. Carlos Alberto Couto Silva.
311494502
Deliberação n.º 842/2018
Para conhecimento dos interessados torna-se pública a lista unitária de
ordenação final devidamente homologada por Deliberação do Conselho de
Administração do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, E. P. E., de 27 de
junho de 2018, do procedimento concursal comum, para o preenchimento
de dois postos de trabalho na categoria de assistente graduado sénior de
pediatria da carreira médica, aberto pelo aviso n.º 918/2018, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 13, de 18 de janeiro de 2018:

6 de julho de 2018. — O Presidente do Conselho de Administração,
José Miguel Dias Paiva e Costa.
311494527

1.º Dr. Abílio António da Silva Oliveira — 17,30 valores
2.º Dra. Edite Maria Barreto de Almeida Tomás — 16,20 valores
3.º Dr. Ilídio da Silva Quelhas — 16,00 valores
4.º Dr. João Carlos Gaspar de Almeida — 14,30 valores

CENTRO HOSPITALAR DO TÂMEGA E SOUSA, E. P. E.

Da presente lista, cabe recurso nos termos da legislação em vigor.

Deliberação n.º 841/2018
Por deliberação do Conselho de Administração de 20 de junho
de 2018, precedendo procedimento concursal comum aberto pelo aviso
n.º 666/2018, de 11 de janeiro, foi autorizada a celebração do contrato de

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
9 de julho de 2018. — O Presidente do Conselho de Administração,
Dr. Carlos Alberto Silva.
311494495

PARTE H
MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA
Aviso n.º 10259/2018
Nos termos e para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na redação atual, torna-se pública a lista

unitária de ordenação final, que se encontra afixada nas instalações desta
entidade e publicada na página eletrónica em www.cm-albufeira.pt,
do procedimento concursal ao abrigo da Lei n.º 112/2017, de 29 de
dezembro — tendo em vista o preenchimento de um posto de trabalho
na carreira/categoria de assistente operacional, atividade de auxiliar
de serviços gerais, aberto pelo aviso publicado na Bolsa de Emprego
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Público a 4 de maio de 2018, a qual foi homologada por despacho do
Senhor Presidente da Câmara, de 9 de julho de 2018.
Por delegação de poderes do Sr. Presidente da Câmara, despacho
de 7/03/2018.
9 de julho de 2018. — A Vice-Presidente, Ana Pífaro.

311494073

Aviso n.º 10260/2018
Nos termos e para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na redação atual, torna-se pública a lista
unitária de ordenação final, que se encontra afixada nas instalações desta
entidade e publicada na página eletrónica em www.cm-albufeira.pt,
do procedimento concursal ao abrigo da Lei n.º 112/2017, de 29 de
dezembro — tendo em vista o preenchimento de dois postos de trabalho
na carreira/categoria de assistente operacional, atividade de pedreiro,
aberto pelo aviso publicado na Bolsa de Emprego Público a 4 de maio
de 2018, a qual foi homologada por despacho do Senhor Presidente da
Câmara, de 9 de julho de 2018.
Por delegação de poderes do Sr. Presidente da Câmara, despacho
de 7/03/2018.
9 de julho de 2018. — A Vice-Presidente, Ana Pífaro.

311494057

Aviso n.º 10261/2018
Nos termos e para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na redação atual, torna-se pública a lista
unitária de ordenação final, que se encontra afixada nas instalações desta
entidade e publicada na página eletrónica em www.cm-albufeira.pt, do
procedimento concursal comum, para constituição de relação jurídica
de emprego público por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento de quatro posto de trabalho na carreira/categoria de assistente
operacional, atividade de motorista de transportes coletivos, aberto pelo
aviso n.º 7254/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 124,
de 290 de junho de 2017, a qual foi homologada por meu despacho, de
9 de julho de 2018.
Por delegação de poderes do Sr. Presidente da Câmara, despacho
de 7/03/2018.
9 de julho de 2018. — A Vice-Presidente, Ana Pífaro.

311494049

MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ
Aviso n.º 10262/2018
Homologação das listas unitárias 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 n.º 145-A/2011, de
6 de abril, torna-se público que foram homologadas, por meu despacho
datado de 27 de junho de 2018, as listas de ordenação final dos candidatos, relativamente aos procedimentos concursais de regularização de
vínculos precários, ao abrigo da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro.
As listas unitárias de ordenação final encontram-se afixadas no átrio
desta Câmara Municipal e disponíveis para consulta na página eletrónica da Câmara Municipal de Alfândega da Fé, no sito (www.cm-alfandegadafe.pt).
27 de junho de 2018. — A Presidente da Câmara, Dr.ª Berta Ferreira
Milheiro Nunes.
311491668

MUNICÍPIO DE ALMADA
Aviso (extrato) n.º 10263/2018
Para os devidos efeitos torna-se público que autorizei, em 19-03 e
01-06-2018 respetivamente, a consolidação definitiva da mobilidade
interna, a partir de 01-07-2018, do Assistente Técnico Carlos Manuel
Araújo Lima Narciso do Instituto Nacional de Emergência Médica,
I. P., e da Fiscal Municipal Fernanda Maria dos Santos Trigo da Junta
de Freguesia dos Olivais.
12-07-2018. — A Vereadora dos Serviços Municipais de Recursos
Humanos e Saúde Ocupacional, Higiene Urbana, Ação e Intervenção
Social, Habitação, Maria Teodolinda Monteiro Silveira.
311507049

MUNICÍPIO DE ALMEIRIM
Aviso n.º 10264/2018
Celebração de contratos de trabalho
por tempo indeterminado
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, e estando cumpridos todos os requisitos
necessários, para preenchimento e ocupação de 21 postos de trabalho relativos aos procedimentos concursais realizados no âmbito do
Programa de Regularização de Vínculos Precários do Município de
Almeirim conforme Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, os quais
foram publicitados na BEP, torna-se público que foram celebrados
21 contratos de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado,
com os seguintes trabalhadores, todos com início de produção de efeitos
a 1 de julho de 2018:
a) Marta Maria dos Santos Milheiro, para a carreira e categoria de
Técnico Superior, para o Museu Municipal, inserido no Serviço de
Cultura, estando cumprido o período experimental, nos termos do artigo 11.º da Lei n.º 112/2017, de 29/12, publicitado na BEP com o
código OE201804/0815-Ref.ª A, na 2.ª posição remuneratória, nível
remuneratório 15;
b) Helena Isabel Marques Duarte Segurado, para a carreira e categoria de Técnico Superior, para o Serviço de Aprovisionamento, estando
cumprido o período experimental, nos termos do artigo 11.º da Lei
n.º 112/2017, de 29/12, publicitado na BEP com o código OE201804/
0816-Ref.ª B, na 2.ª posição remuneratória e nível remuneratório 15;
c) Vítor José Ferreira David de Sousa, para a carreira e categoria
de Técnico Superior, para o Serviço de Recursos Humanos, estando
cumprido o período experimental, nos termos do artigo 11.º da Lei
n.º 112/2017, de 29/12, publicitado na BEP com o código OE201804/
0818-Ref.ª C, na 2.ª posição remuneratória e nível remuneratório 15;
d) Flávia Sofia Petinga Vicente, para a carreira e categoria de Técnico
Superior, para o Serviço de Desporto, estando cumprido o período experimental, nos termos do artigo 11.º da Lei n.º 112/2017, de 29/12, publicitado na BEP com o código OE201804/0819-Ref.ª D, na 2.ª posição
remuneratória e nível remuneratório 15;
e) Débora Cristina Pingo Guarita Marcelino, para a carreira e categoria de Técnico Superior, para funções de nutricionista, no Serviço de
Educação, estando cumprido o período experimental, nos termos do
artigo 11.º da Lei n.º 112/2017, de 29/12, publicitado na BEP com o
código OE201804/0820-Ref.ª E, na 2.ª posição remuneratória e nível
remuneratório 15;
f) José Carlos dos Santos Ferreira, para a carreira e categoria de
Assistente Técnico, no Serviço de Informática, estando cumprido o
período experimental, nos termos do artigo 11.º da Lei n.º 112/2017,
de 29/12, publicitado na BEP com o código OE201804/0821-Ref.ª F,
na 1.ª posição remuneratória e nível remuneratório 5;
g) Tatiana Filipa Ferreirinha Fidalgo, para a carreira e categoria de
Assistente Técnico, no Serviço de Contabilidade, na Unidade Orgânica Flexível de 3.º Grau de Gestão Financeira, estando cumprido o
período experimental, nos termos do artigo 11.º da Lei n.º 112/2017,
de 29/12, publicitado na BEP com o código OE201804/0822-Ref.ª G,
na 1.ª posição remuneratória e nível remuneratório 5;
h) Teresa Sofia Flauzino Batista Rafael, para a carreira e categoria
de Assistente Técnico, no Serviço de Contabilidade, na Unidade Orgânica Flexível de 3.º Grau de Gestão Financeira, estando cumprido o
período experimental, nos termos do artigo 11.º da Lei n.º 112/2017, de
29/12, publicitado na BEP com o código OE201804/0822-Ref.ª G, na
1.ª posição remuneratória e nível remuneratório 5;
i) Sofia Pereira Morgado, para a carreira e categoria de Assistente
Técnico, no Serviço de Educação, estando cumprido o período experimental, nos termos do artigo 11.º da Lei n.º 112/2017, de 29/12, publicitado na BEP com o código OE201804/0823-Ref.ª H, na 1.ª posição
remuneratória e nível remuneratório 5;
j) Maria do Carmo Mendes Pereira Gomes Lourenço Crucho, para
a carreira e categoria de Assistente Técnico, no Serviço de Educação,
estando cumprido o período experimental, nos termos do artigo 11.º da
Lei n.º 112/2017, de 29/12, publicitado na BEP com o código OE201804/
0823-Ref.ª H, na 1.ª posição remuneratória e nível remuneratório 5;
k) Dina Isabel da Costa Trindade, para a carreira e categoria de Assistente Técnico, no Serviço de Educação, estando cumprido o período
experimental, nos termos do artigo 11.º da Lei n.º 112/2017, de 29/12, publicitado na BEP com o código OE201804/0823-Ref.ª H, na 1.ª posição
remuneratória e nível remuneratório 5;
l) Luísa Maria Marques Centeio, para a carreira e categoria de Assistente Técnico, no Serviço de Educação, estando cumprido o período
experimental, nos termos do artigo 11.º da Lei n.º 112/2017, de 29/12, pu-

