12841

Diário da República, 2.ª série — N.º 81 — 26 de abril de 2019
Vogal efetivo: Dra. Ana Paula Arez, Investigadora Principal, com
agregação, IHMT/UNL;
Vogal efetivo: Dra. Dinora Lopes, Técnica Superior, IHMT/UNL;
Vogal suplente: Dra. Liliana Rodrigues, Investigadora Pós‑Doutoral,
IHMT/UNL.
Prazo de candidatura:
O prazo para apresentação de candidaturas é de 10 dias úteis a contar
da data da publicação no Diário da República. As candidaturas devem
ser enviadas por email indicando a referência no Assunto para o endereço
eletrónico pcravo@ihmt.unl.pt até às 17h00.
O Aviso integral deste procedimento estará disponível na página
eletrónica da FCT em http://www.eracareers.pt e na página eletrónica
do IHMT em http://www.ihmt.unl.pt/category/bolsas‑e‑concursos/
Notificação dos Resultados: Todos os candidatos serão informados
das decisões por e‑mail.
Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente
uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no
acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.
1 de abril de 2019. — O Diretor do IHMT da NOVA, Professor
Doutor Paulo Ferrinho.
312207423

Instituto Politécnico de Viseu
Despacho (extrato) n.º 4346/2019
Por despachos do Senhor Presidente do Instituto Politécnico de Viseu,
proferidos na data abaixo indicada:
De 14‑03‑2019:
Foi autorizada, a celebração de contrato de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo certo, com a Licenciada Maria de Lurdes
Almeida Ferreira, como Assistente convidada, para a Escola Superior

de Saúde Viseu deste Instituto, em regime de tempo parcial (29,2 %),
com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 100, do vencimento de Assistente em tempo integral, pelo período
de 15‑03‑2019 a 05‑04‑2019.
Foi autorizada, com efeitos retroativos, a celebração de contrato de
trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, com a Mestre
Paula Margarida Ribeiro Gonçalves Carvalho, como Assistente Convidada, para a Escola Superior de Saúde de Viseu deste Instituto, em
regime de tempo parcial (29,2 %), com a remuneração mensal ilíquida
correspondente ao escalão 1, índice 100, do vencimento de Assistente
em tempo integral, pelo período de 11‑03‑2019 a 12‑07‑2019.
Foi autorizada, a celebração de contrato de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo certo, com a Mestre Elisabete Pereira Rodrigues Vieira, como Assistente Convidada, para a Escola Superior de
Saúde de Viseu deste Instituto, em regime de tempo parcial (29,2 %),
com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 100, do vencimento de Assistente em tempo integral, pelo período
de 19‑03‑2019 a 12‑07‑2019.
De 22‑03‑2019:
Foi autorizada, com efeitos retroativos, mediante celebração de
adenda, alteração ao contrato de trabalho em funções públicas a termo
resolutivo certo, com o Mestre João Victor Pereira Ôlas, como Assistente
Convidado, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu deste
Instituto, em regime de tempo parcial (50 %), com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 100, do vencimento de
Assistente em tempo integral, pelo período de 18‑03‑2019 a 05‑08‑2019.
Foi autorizada, com efeitos retroativos, mediante celebração de
adenda, alteração ao contrato de trabalho em funções públicas a termo
resolutivo certo, com o Mestre Paulo Jorge de Figueiredo Correia,
como Assistente Convidado, para a Escola Superior de Tecnologia e
Gestão de Viseu deste Instituto, em regime de tempo parcial (50 %),
com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 100, do vencimento de Assistente em tempo integral, pelo período
de 18‑03‑2019 a 25‑07‑2019.
4 de abril de 2019. — O Vice‑Presidente, Professor José Bastos.
312211749

PARTE G
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E.
Aviso n.º 7347/2019
Consolidação de Cedência de Interesse Público
Por despachos de Sua Excelência a Ministra da Saúde e Sua Excelência a Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público, foi
autorizada a consolidação da Cedência de Interesse Público no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E., nos termos do disposto no
n.º 3 do artigo 99.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e artigo 45.º da LOE de 2018, com efeitos a 18 de fevereiro de 2019,
do profissional abaixo identificado:
Nome do profissional

Carreira/categoria

Serviço de origem

Serviço de destino

Artur Augusto Paiva Assessor (laboratório) Instituto Português do Sangue Centro Hospitalar e
da carreira de técnico
e da Transplantação, I. P.
Universitário de
superior de saúde.
Coimbra. E. P. E.
08‑04‑2019. — O Diretor do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Carlos Gante.

Centro Hospitalar Universitário
de Lisboa Norte, E. P. E.
Aviso (extrato) n.º 7348/2019
Torna‑se público que, por deliberação do Conselho de Administração de 07 de março de 2019, registada na ata n.º 15/2019, o
Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, E. P. E., pretende

Data do Despacho Data do Despacho
MS
SEAEP

27‑12‑2019

18‑02‑2019

Data da produção
de efeitos

18‑02‑2019

312212729

recrutar, 4 (quatro) assistentes técnicos, para o Serviço de Recursos Humanos, por mobilidade interna na categoria, nos termos
dos artigos 92.º e seguintes da Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas, aprovada em anexo da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho,
nos seguintes termos:
1 — Caracterização da oferta:
1.1 — Tipo de oferta: Mobilidade interna na categoria entre serviços;
1.2 — Carreira e categoria: Assistente Técnico;
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1.3 — Remuneração: correspondente à posição remuneratória na
situação jurídico‑funcional de origem.
2 — Caraterização do posto de trabalho: Funções de assistente técnico
no âmbito das atribuições do Serviço de Recursos Humanos, designadamente nas áreas de assiduidade, processamento de vencimento e
contagem de tempo de serviço. Como critério preferencial, o domínio da
utilização das aplicações informáticas RHV, SISQUAL, Office (Word,
Excel, etc.).
3 — Requisitos exigidos:
3.1 — Relação jurídica: os candidatos devem ser detentores de relação
jurídica de emprego público por tempo indeterminado com a administração central, direta ou indireta, do Estado, em efetividade de funções;
3.2 — Experiência profissional na área do posto de trabalho objeto
do presente aviso;
3.3 — Conhecimentos de informática na ótica do utilizador;
3.4 — Aptidão para trabalhar em equipa, bom relacionamento interpessoal, capacidade de comunicação verbal, responsabilidade e compromisso com o serviço.
4 — Local de trabalho: Centro Hospitalar Universitário de Lisboa
Norte, E. P. E., Avenida Professor Egas Moniz, 1649‑035 Lisboa.
5 — Seleção dos candidatos: será feita com base no curriculum vitae,
complementada com entrevista, (apenas serão convocados para a realização de entrevista, os candidatos selecionados na avaliação curricular
e que preencham os requisitos de admissão).
6 — Prazo de entrega da candidatura: dez dias úteis a contar da data
da publicação do presente aviso.
7 — Formalização da candidatura:
7.1 — A candidatura deverá ser formalizada através de requerimento
dirigido ao Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, E. P. E., podendo ser entregue
pessoalmente nas suas instalações, sitas na Avenida Professor Egas
Moniz, 1649‑035 Lisboa, no Gabinete do Colaborador, no 2.º piso, no
período compreendido entre as 09.00 e as 17.00 horas, ou remetido por

correio registado, com aviso de receção para a mesma morada, com a
indicação: Recrutamento por mobilidade interna para Assistente Técnico
para o Serviço de Recursos Humanos.
7.2 — A candidatura deve ser acompanhada dos seguintes elementos:
a) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado;
b) Fotocópia simples do certificado de habilitações literárias;
c) Indicação do número de identificação fiscal;
d) Declaração emitida pelo serviço de origem da qual conste a identificação da relação jurídica de emprego público detida, carreira/categoria
de que o candidato é titular, a antiguidade, a descrição das funções
exercidas, a posição e nível remuneratórios e o correspondente valor
pecuniário.
8 — Composição do Júri:
Presidente: Maria Teresa Madureira dos Santos, Chefe de Divisão do
Serviço de Recursos Humanos;
Vogais efetivos:
Sónia Cláudia Pinheiro da Silva Alho, Técnica Superior do Serviço
de Recursos Humanos, que substituirá o/a Presidente nas suas faltas e
impedimentos;
Anabela Gonçalves Pinto Dias da Mota Castanho, Assistente Técnica
do Serviço de Recursos Humanos;
Vogais suplentes:
Anabela Dias Pinto Colaço Amaral, Técnica Superior do Serviço de
Recursos Humanos;
Maria Eugénia do Nascimento Rodrigues, Assistente Técnica do
Serviço de Recursos Humanos.
9 de abril de 2019. — A Diretora do Serviço de Recursos, Ana Cor‑
reia Lopes.
312215694

PARTE H
CIMBAL — Comunidade Intermunicipal
do Baixo Alentejo

na Carreira e Categoria de Técnico Superior, ficando posicionado na
3.ª Posição Remuneratória e no Nível Remuneratório 19:

Aviso (extrato) n.º 7349/2019

02/04/2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Manuel Jorge
Séneca da Luz Valamatos dos Reis.
312203284

Para os devidos efeitos, torna‑se público que conforme despacho
do Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal, datado de 1 de fevereiro de 2019, e nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 27.º da
Lei n.º 2/2004, de 15‑01, na redação dada pela Lei n.º 64/2011, 22‑12,
adaptada às autarquias locais pela Lei n.º 49/2012, de 29‑08, na redação
atual, foram nomeados em regime de substituição para os cargos de
Dirigente Intermédio de 3.º Grau, os técnicos superiores, Dora Cristina
Correia dos Santos e Pedro Nuno Prata Pacheco, para a coordenação
da Unidade de Gestão Administrativa, Financeira e Recursos Humanos
(UGAFRH) e da Unidade de Serviços Técnicos e Valorização de Ativos
(USTVA), respetivamente.
As nomeações produzem efeitos a partir de 1 de fevereiro de 2019.
4 de fevereiro de 2019. — O Presidente do Conselho Intermunicipal,
Jorge Paulo Colaço Rosa.
312212745

Município de Abrantes
Aviso n.º 7350/2019
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de
20/06, torna‑se público que, na sequência de Procedimento Concursal
Comum de Recrutamento para o preenchimento de um posto de trabalho
para a Carreira e Categoria de Técnico Superior (na área da Medicina
Veterinária), para a Divisão do Ambiente, foi celebrado, entre a Câmara
Municipal de Abrantes e o trabalhador abaixo indicado, na respetiva data,
Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado,

Vítor José Lopes Grácio, em 12/03/2019.

Município de Aguiar da Beira
Edital n.º 529/2019
Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação
de Aguiar da Beira
Joaquim António Marques Bonifácio, Presidente da Câmara Municipal
de Aguiar da Beira, torna público, no uso da competência estabelecida na
alínea t) do n.º 1, do artigo 35.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, que após termino do prazo da consulta pública da proposta do
Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação de Aguiar da Beira,
publicitado no Diário da República, 2.ª série através do edital n.º 1013/2018,
de 29 de outubro, ao abrigo do disposto na alínea k) do n.º 1, do artigo 33.º,
do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal de
Aguiar da Beira, na sua reunião ordinária, realizada no dia 28/02/2018, deliberou aprovar a submissão do Regulamento de Organização dos Serviços
do Município de Aguiar da Beira à apreciação da Assembleia Municipal
que, no âmbito da sua competência estabelecida na alínea g) do n.º 1, do
artigo 25.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o aprovou
na sua reunião de 10/02/2019 e que aqui, para efeitos do previsto no artigo 139.º do Código do Procedimento Administrativo, se reproduz na íntegra.
27 de fevereiro de 2019. — O Presidente Câmara Municipal de Aguiar
da Beira, Joaquim António Marques Bonifácio.

