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EMPREGO

INSCREVA-SE EM 
EMPREGO.PUBLICO.PT

EM PARCERIA COM

MAIS INFORMAÇÕES:  loja.publico.pt  |  210 111 010

CONHEÇA AS NOSSAS COLECÇÕES 
DE MÚSICA, LITERATURA, CINEMA, 
BANDA DESENHADA, HISTÓRIA E VINHOS

EUROCEREAL - COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
AGRO-PECUÁRIOS, S.A.

Sede Social: Estrada da Avessada, n.º 24, 2665-290 Malveira
Matrícula na Conservatória do Registo Comercial e Pessoa Coletiva n.º 502 228 016

Capital Social: 900.000,00 €

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL
CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e do Contrato de Sociedade, convoco os Senhores Acionistas para se reunirem 
em Assembleia Geral Anual no próximo dia 31 de Março de 2020 às 18:00 horas, na sede social 
sita na Estrada da Avessada, n.º 24, 2665-290 Malveira, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
1. Deliberar sobre o Relatório de Gestão e as Contas do Exercício findo em 31 de Dezembro de 2019;
2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3. Proceder à apreciação geral da Administração e Fiscalização da Sociedade;
4. Deliberar sobre a eleição dos órgãos sociais para o quadriénio (2020 a 2023);
5. Deliberar sobre uma proposta de nomeação de novos membros para a Comissão de 

Remunerações;
6. Deliberar sobre a aquisição e venda de Ações Próprias;
7. Deliberar sobre uma proposta de alteração do Artigo Oitavo do Contrato de Sociedade, por forma 

a clarificar o tipo de transmissão de ações abrangidas, dando-se cumprimento ao deliberado na 
Assembleia Geral de 28.03.2019 (cfr. Ata n.º 45, ponto 6);

8. Deliberar sobre as matérias que digam respeito à execução do que foi decidido no âmbito 
dos vários pontos da ordem de trabalhos, delegando-se no Conselho de Administração os 
necessários poderes para o efeito.

Os documentos de prestação de contas exigidos por lei, bem como as propostas que servem de 
base à ordem de trabalhos, encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas na sede social 
durante as horas de expediente, a partir da data de publicação desta Convocatória.
Para efeitos de participação na Assembleia deverão ser respeitadas as condições exigidas 
pelo artigo 12.º do Contrato de Sociedade, pelo qual tem direito de voto o acionista que reunir 
cumulativamente os seguintes requisitos:
 a) Possuir um número de ações não inferior a dez.
 b) Ter desde o oitavo dia anterior ao da reunião da Assembleia Geral, as ações depositadas 

numa instituição de crédito ou nos cofres da sociedade ou averbadas em seu nome no livro de 
registo de ações da sociedade.

Para poder exercer o direito de voto, os acionistas titulares de menos de 10 ações deverão agrupar-
se de forma a completarem o mínimo exigido e far-se-ão representar por um só deles.
Os demais requisitos a que estão subordinados a participação e o exercício do direito de voto 
constam dos artigos 11.º e 12.º do Contrato de Sociedade.
Nos termos do artigo 16.º do Contrato de Sociedade, a Assembleia Geral poderá deliberar 
validamente em 1.ª convocação desde que se encontrem presentes ou representados Acionistas 
detentores de mais de 50% do capital social; em segunda convocação a Assembleia poderá 
funcionar e deliberar validamente qualquer que seja o número dos Acionistas presentes ou 
representados.
Malveira, 26 de fevereiro de 2020

O Presidente da Mesa da Assembleia - Jorge Manuel da Piedade Volante
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O Instituto Nacional de Estatística, I.P. (INE), tem por Missão produzir, de forma 
independente e imparcial, informação estatística oficial de qualidade, relevante para 
a Sociedade, promovendo a coordenação, a análise, a inovação e a divulgação da 
atividade estatística nacional, garantindo o armazenamento integrado de dados.
Num contexto de grande exigência, em que a informação estatística deve acompanhar 
as constantes mudanças a que a Sociedade está sujeita, encontra-se aberto a 
candidatos não detentores de vínculo de emprego público procedimento concursal 
para preenchimento do cargo de Diretor do Serviço de Estatísticas do Mercado de 
Trabalho, do Departamento de Estatísticas Demográficas e Sociais do INE.

Compete ao Diretor do Serviço de Estatísticas do Mercado de Trabalho, designadamente:
 • Coordenar e promover o desenvolvimento do sistema de indicadores de 

caracterização do mercado de trabalho;
 • Coordenar e promover o desenvolvimento de estatísticas dos salários e outros 

custos do trabalho, bem como das condições e relações de trabalho;
 • Coordenar e promover o desenvolvimento das estatísticas da educação, formação 

e aprendizagem;
 • Coordenar e promover o desenvolvimento das estatísticas segundo o género;
 • Acompanhar as estatísticas da justiça.

Ao procedimento concursal podem concorrer candidatos, com ou sem vínculo de 
emprego público, que reúnam as condições expressas no anúncio, nomeadamente:
• Licenciatura (ou superior) nas áreas de Economia, Estatística, Matemática, Matemática 

Aplicada à Economia e Gestão ou outra área relacionada com o cargo;
• Experiência profissional relevante nas áreas de intervenção;
• Capacidade de liderança e de orientação para resultados;
• Capacidade de planeamento e de organização;
• Capacidade de expressão e fluência verbal e escrita em português e inglês;
• Conhecimentos dos Sistemas Estatísticos Nacional e Europeu.

As candidaturas deverão ser formalizadas através de requerimento dirigido ao Presidente 
do Júri, entregue pessoalmente ou remetido pelo correio em carta registada, com aviso 
de receção expedido até ao dia 9 de março de 2020, para a morada: INE - DRH - Av. 
António José de Almeida, n.º 5, 1000-043 LISBOA.
A divulgação do concurso foi efetuada no Diário da República, 2.ª Série, N.º 37 de 21 de 
fevereiro, através do Aviso n.º 3152/2020. Para mais informações consulte o Portal do 
INE (www.ine.pt/recrutamento) ou contacte-nos pelo telefone 218 426 109.

AVISO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL
DE SELEÇÃO INTERNACIONAL PARA A CONTRATAÇÃO DE

UM DOUTORADO(A) AO ABRIGO DO ARTIGO 3.º DO DECRETO-LEI
N.º 55/2013, DE 17 DE ABRIL

Ref.ª ISR-CEECINST/00151/2018

Informam-se todos os potenciais candidatos(as) interessados(as) que o Insti-
tuto de Sistemas e Robótica (ISR-Coimbra) abriu concurso de seleção interna-
cional para um lugar de Doutorado(a) para o exercício de atividades de inves-
tigação científica e tecnológica, em regime de contrato de trabalho a tempo 
indeterminado, ao abrigo do Código do Trabalho, com vista ao preenchimento 
de uma vaga de investigador(a), equiparado a Investigador(a) Principal, 
no âmbito do contrato-programa refª CEECINST/00151/2018, intitulado
CEEC/INSTITUCIONAL, financiado pela FCT/MCTES.
Mais informações deverão ser consultadas em:
http://www.eracareers.pt/opportunities/index.aspx?task=showAnuncioOpor-
tunities&jobId=122771&lang=pt&idc=1
NOTA: Agradecimento ao Projeto com a referência UID/EEA/00048/2013

AVISO
M/F

Faz-se público que pelo Aviso n.º 1471/2020, 
publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 20, 
Parte C, de 29 de janeiro de 2020 com Declaração 
de Retificação n.º 169/2020, publicada no Diário 
da República, 2.ª  Série, n.º 39, Parte C, de 25 
de fevereiro de 2020, foi aberto, pelo prazo de 
15 dias úteis, Procedimento concursal comum, 
para constituição de relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado, com vista 
ao preenchimento de 1 posto de trabalho na 
carreira Especial Médica para a categoria de 
Assistente Graduado Sénior na área hospitalar de 
Anestesiologia do mapa de pessoal do Instituto 
de Oftalmologia Dr. Gama Pinto.

A Presidente do Conselho Diretivo
Erica Grilo Cardoso

Dá-se conhecimento de que se encontram abertos 
procedimentos de recrutamento de pessoal, em 
regime de contrato individual de trabalho a termo 
resolutivo certo, nos termos do Código do Trabalho, 
para a Faculdade de Ciências Médicas| NOVA 
Medical School da Universidade Nova de Lisboa:
• 2 vagas de Técnico Superior (m/f), para a Secção 

de Pós-Graduação da Divisão Académica, 
referência 2TS/DA/SPG/13/2020;

• 1 vaga de Técnico Superior (m/f), para a Divisão 
de Recursos Financeiros e Patrimoniais, referência 
TS/DRFP/14/2020.

Podem ser consultados os Avisos dos Procedimentos 
de Recrutamento acima referidos em: www.nms.
unl.pt (Documentos/ Recursos Humanos/ Pessoal 
Não Docente/ Procedimentos de Recrutamento).
O prazo-limite para submissão das candidaturas é 
de 6 dias úteis a contar da data da publicação do 
presente anúncio.

Pessoal Médico
Para conhecimento dos interessados, faz-se 
público que, através do Aviso n.º 3237/2020, 
publicado no Diário da República, 2.ª Série, 
n.º 39, de 25 de fevereiro, se encontra aberto, 
pelo prazo de 15 dias úteis, a contar da data da 
referida publicação, procedimento concursal 
comum para preenchimento de um posto de 
trabalho na categoria de assistente graduado 
sénior de Pneumologia.
Para formalização das respetivas candidaturas 
deverão os interessados consultar o aviso de 
abertura do procedimento concursal.
Os requisitos e condições aplicáveis podem 
ser consultados também no sítio da internet do 
CHLN, em www.chln.min-saude.pt/recrutamento.

A Diretora do Serviço de Recursos Humanos
Ana Correia Lopes

Carreira Geral - Assistente 
Operacional

Para conhecimento dos interessados, torna-
se público que por Deliberação do Conselho 
de Administração deste Centro Hospitalar 
Universitário, 13 de fevereiro de 2020, se 
encontra aberto, pelo prazo de 5 dias úteis, a 
contar da presente publicação, procedimento 
concursal para ocupação de 1 (um) posto de 
trabalho na categoria de Assistente Operacional, 
para o Serviço de Logística e Stocks.
Para formalização das respetivas candidaturas 
deverão os interessados consultar o aviso de 
abertura.
Os requisitos e condições aplicáveis podem 
também ser consultados no sítio da internet 
do CHULN, em www.chln.min-saude.pt/
recrutamento.

A Diretora do Serviço de Recursos Humanos
Ana Correia Lopes


