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para a Escola Superior de Educação de Viseu deste Instituto, com a 
remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 185, 
do vencimento de Professor Adjunto em tempo integral, pelo período 
de 16 -07 -2018 a 15 -07 -2019.

Foi autorizada, com efeitos retroativos, mediante celebração de adenda, 
a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo 
certo, com a Doutora Sónia de Almeida Ferreira, como Professora Adjunta 
Convidada, em regime de tempo parcial (91,7 %), para a Escola Superior 
de Educação de Viseu deste Instituto, com a remuneração mensal ilíquida 
correspondente ao escalão 1, índice 185, do vencimento de Professor 
Adjunto em tempo integral, pelo período de 16 -07 -2018 a 15 -07 -2019.

De 12 -09 -2018:

Foi autorizada, a celebração do contrato de trabalho em funções públicas 
a termo resolutivo certo, com a Mestre Ana Berta Correia dos Santos Alves, 
como Assistente Convidada, em regime de tempo parcial (59,5 %), para a 
Escola Superior de Educação de Viseu deste Instituto, com a remuneração 
mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 100, do vencimento de 
Assistente em tempo integral, pelo período de 17 -09 -2018 a 31 -07 -2019.

25 de outubro de 2018. — O Administrador, Mário Luís Guerra de 
Sequeira e Cunha.

311793652 

PARTE F

 REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional da Saúde

Direção Regional da Saúde

Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel

Aviso n.º 79/2018/A
Pelo despacho de Sua Excelência o Vice -Presidente do Governo 

Regional de 12 de julho de 2018, foi autorizado a abertura do Procedi-
mento concursal comum para preenchimento de 5 postos de trabalho 
da categoria de assistente da especialidade de medicina geral e familiar 
da carreira especial médica, com vista à constituição de relação jurídica 
de emprego público para afetação à Unidade de Saúde da Ilha de São 
Miguel, em regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por 
Tempo Indeterminado, pelo que a seguir se publica a lista definitiva de 

Ordenação Candidato
Classificação 

final
(valores)

1.º Laura Alice Silva Pinheiro Botelho . . . . . . . . . 16,55
2.º Bruno Alexandre Linhares Tavares  . . . . . . . . . 15,07
3.º Raquel Quirino Melo Medeiros . . . . . . . . . . . . 14,89
4.º Ana Catarina Dâmaso Martins. . . . . . . . . . . . . 14,37

 Nos termos do n.º 3 do artigo 27.º da Portaria n.º 207/2011, de 24 de 
maio, da homologação cabe recurso administrativo, a interpor no prazo 
de 10 dias úteis a contar da publicação deste aviso.

5 de novembro de 2018. — A Presidente do Júri, Maria Cristina 
Matos Senra.

311794049 

classificação final, devidamente homologada por deliberação de 31 de 
outubro de 2018, do Conselho de Administração da Unidade de Saúde 
da Ilha de São Miguel: 

PARTE G

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, E. P. E.

Deliberação (extrato) n.º 1287/2018
Por deliberação de 26 de outubro de 2018, do Conselho de Adminis-

tração da ULS -Castelo Branco, E. P. E.:

Vítor Luís Pereira Falcão, Assistente Graduado de Medicina Geral e 
Familiar, da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE — Unidade 
de Cuidados de Saúde Personalizados de Idanha -a -Nova — Autorizada 
a redução do seu horário semanal (de 36 horas para 35 horas semanais), 

ao abrigo do n.º 10 do artigo 24.º do Decreto -Lei n.º 73/90, de 6 de 
março, sucessivamente alterado e aplicável por força do disposto na 
alínea a) do artigo 36.º do Decreto -Lei n.º 177/2009, de 04/08, alínea c) 
do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 266 -D/2012, de 31/12, e Circular 
Informativa n.º 6/2010, da ACSS, de 6/06/2010, com efeitos a 1 de no-
vembro de 2018. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

5 de novembro de 2018. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E. P. E., Dr. António 
Vieira Pires.

311793603 

PARTE H

 MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA

Aviso n.º 16938/2018

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana 
do Centro Antigo de Albufeira

José Carlos Martins Rolo, Presidente da Câmara Municipal de Albu-
feira, torna público, que a Assembleia Municipal de Albufeira em sessão 

realizada em 13 de setembro de 2018, deliberou, por unanimidade, nos 
termos dos n.º 1 do artigo 13.º do Regime Jurídico da Reabilitação 
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 21 de agosto de 2018, aprovar a proposta de delimi-
tação da Área de Reabilitação Urbana do Centro Antigo de Albufeira, 
fundamentada de acordo com o definido no n.º 2 do citado artigo 13.º 
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do RJRU, que inclui a memória descritiva e justificativa, a planta com 
a delimitação da área abrangida e o quadro dos benefícios fiscais asso-
ciados aos impostos municipais. 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 Centro Antigo de 
Albufeira, 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.

22 de outubro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, José 
Carlos Martins Rolo. 

  
 311759584 

 MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

Aviso n.º 16939/2018

Consolidação de Mobilidades
Em cumprimento do disposto na alínea b) do artigo 4.º da Lei Geral 

do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, na sua atual redação, torna -se público que, nos termos 
do artigo 99.º -A do anexo da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, aditado 
pelo artigo 270.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, que aprova o 
Orçamento do Estado para 2017, foram autorizados por meu despacho, 
a consolidação definitiva da mobilidade intercarreiras dos trabalhadores 
a seguir descritos e nos seguintes termos:

Paulo Jorge Sacoto Cardeira, consolidação da mobilidade intercarrei-
ras na carreira e categoria de Técnico Superior a 27 de junho de 2017, 
correspondente à 2.ª posição remuneratória, nível 15 (€ 1 201,48), da 
tabela remuneratória única;

Ana Lúcia da Silva Rodrigues, consolidação da mobilidade intercar-
reiras na carreira e categoria de Técnico Superior a 28 de junho de 2017, 
correspondente à 2.ª posição remuneratória, nível 15 (€ 1 201,48), da 
tabela remuneratória única;

Ana Paula Zeverino Gonçalves, consolidação da mobilidade inter-
carreiras na carreira e categoria de Técnico Superior a 28 de junho de 
2017, correspondente à 2.ª posição remuneratória, nível 15 (€ 1 201,48), 
da tabela remuneratória única;

Teresa Maria Rato Capito Rocha, consolidação da mobilidade inter-
carreiras na carreira e categoria de Técnico Superior a 28 de junho de 
2017, correspondente à 2.ª posição remuneratória, nível 15 (€ 1 201,48), 
da tabela remuneratória única;

Carla Sofia Santos Felisberto Oliveira Vilhais, consolidação da mo-
bilidade intercarreiras na carreira e categoria de Técnico Superior a 22 
de agosto de 2017, correspondente à 2.ª posição remuneratória, nível 15 
(€ 1 201,48), da tabela remuneratória única;

Dinis Louro Ferreira, consolidação da mobilidade intercarreiras na 
carreira e categoria de Técnico Superior a 22 de agosto de 2017, corres-
pondente à 2.ª posição remuneratória, nível 15 (€ 1 201,48), da tabela 
remuneratória única;

Patrícia Isabel Conceição Rebolo, consolidação da mobilidade inter-
carreiras na carreira e categoria de Técnico Superior a 22 de agosto de 
2017, correspondente à 2.ª posição remuneratória, nível 15 (€ 1 201,48), 
da tabela remuneratória única;

5 de novembro de 2018. — O Presidente da Câmara, Fernando 
Pinto.

311793206 

 MUNICÍPIO DE BRAGA

Aviso n.º 16940/2018
Para os devidos efeitos e nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na redação atual, torna-se público que 
a lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum 
para ocupação de um posto de trabalho na carreira e categoria de assis-
tente técnico, área de atividade do museu de imagem, aberto por aviso 
publicitado no Diário da República, 2.ª série, n.º 246 de 26 de dezembro 
de 2016, bem como na Bolsa de Emprego Público, página eletrónica 
na mesma data e no Jornal de Noticias em 28 de dezembro de 2016, 
se encontra afixada nos locais de estilo do Município (Balcão Único 
e Edifício da Praça do Município) e disponível na página eletrónica.

Nos termos, dos n.os 4 e 5 do citado artigo 36.º, ficam notificados 
todos os candidatos, incluindo os que tenham sido excluídos no decurso 
da aplicação dos métodos de seleção, de que a lista de ordenação final 
foi homologada por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 24 de 
outubro de 2018.

25 de outubro de 2018. — O Presidente da Câmara, Ricardo Bruno 
Antunes Machado Rio.

311763682 

 MUNICÍPIO DE CORUCHE

Aviso (extrato) n.º 16941/2018
Célia Maria Arsénio Barroso da Cruz Ramalho, Vereadora da Câmara 

Municipal de Coruche, com competência delegada, em conformidade 
com a alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
torna público que foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado com António Martinho Alves Farinha, em 30 de 
outubro de 2018, na categoria e carreira de Assistente Operacional, na 
1.ª posição remuneratória e nível 1 da tabela remuneratória única, a 
que corresponde a remuneração base de 580,00€, com início em 2 de 
novembro de 2018, na sequência do procedimento concursal, cujo aviso 
de abertura foi publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 60, de 
26 de março de 2018 (posto de trabalho, DOE -22).

6 de novembro de 2018. — A Vereadora, Dr.ª Célia Maria Arsénio 
Barroso da Cruz Ramalho.

311794016 

 Despacho n.º 10910/2018

Designação em comissão de serviço de um chefe de divisão — Divisão 
de Planeamento Estratégico

(cargo de direção intermédia do 2.º grau)
No âmbito do procedimento de recrutamento e seleção para provi-

mento do cargo de direção intermédia do 2.º grau, Chefe da Divisão de 
Planeamento Estratégico, publicitado na 2.ª série do Diário da República, 
n.º 97 (Parte J1), de 21 de maio de 2018, no jornal «Diário de Notícias» 
e na Bolsa de Emprego Público na mesma data, designo em regime 
de comissão de serviço, pelo período de três anos, para provimento 
do cargo supra referido, nos termos do artigo 9.º, n.º 1, alínea a), da 
LGTFP aprovada pela da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, artigo 21.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, aplicável à administração local por 
força do artigo 1.º do Decreto -Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, e do 
artigo 12.º deste último diploma legal, por remissão para o artigo 20.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, a licenciada Susana Gaspar Ribeiro 
da Cruz, pelo facto de esta possuir excelentes conhecimentos das ma-
térias confiadas à Divisão de Planeamento Estratégico do Município de 
Coruche; ter demonstrado experiência no exercício de funções dirigentes 
e perfil adequado ao cargo a prover; revelado competência, aptidão 
técnica para o exercício de funções de direção, coordenação e controlo, 
capacidade de liderança, capacidade de iniciativa e planeamento e orga-
nização e possuir conhecimento das competências e conteúdo inerentes 
ao cargo a prover.


