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AVISO
A União de Freguesias de Charneca 
de Caparica e Sobreda informa que, 
nos termos do aviso nº16289/2019 pu-
blicado no Diário da República (DR), 
2ª Série, nº 196 de 11 de outubro de 
2019 e sua retificação nº 876/2019 de 
7 de novembro de 2019 se encontra 
aberto pelo prazo de 10 dias (dez) a 
contar da data de publicação da reti-
ficação no DR, o Procedimento Con-
cursal Comum para constituição de 
relação jurídica de emprego público 
por tempo determinado, para: 

1 Assistente Técnico 

O Presidente da União
de Freguesias de Charneca

de Caparica e Sobreda
Pedro Miguel de Amorim Matias

CONVOCATÓRIA
Assembleia Geral Eleitoral

De harmonia com o disposto nos 
Estatutos do SOJ, e no exercício das 
competências consignadas no arti-
go 28.º, convoco a Assembleia Geral 
Eleitoral do Sindicato dos Oficiais de 
Justiça para o dia 27 de Dezembro 
de 2019, com a seguinte ordem de 
trabalhos:

- Único: Eleição dos Órgãos Sociais 
do Sindicato dos Oficiais de Justiça.

A Assembleia Geral Eleitoral decor-
rerá, no dia indicado entre as 14h00 
e as 18h00 - horário de abertura e 
encerramento da mesa de voto -, na 
sede do Sindicato.

Lisboa, 06 de Novembro de 2019

O Presidente da
Mesa da Assembleia Geral

Carlos Alexandre
Paulino de Almeida
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TRIBUNAL JUDICIAL 
DA COMARCA 

DE LISBOA OESTE
Juízo Local Cível de Sintra 

- Juiz 3
Processo: 7192/19.3T8SNT

ANÚNCIO
Acompanhamento de Maior
Requerente: Ministério Público
Beneficiária: Maria de Jesus da Silva
Faz-se saber, que nos autos de 
Acompanhamento de Maior, acima 
identificados, por sentença já transi-
tada em julgado, foram decretadas 
as medidas de Acompanhamento 
de Maria de Jesus da Silva, com 
domicílio na Rua Bento Menni, 8, 
Idanha, 2605-077 Belas, tendo-lhe 
sido aplicada a medida de acompa-
nhamento de representação geral, 
com constituição do conselho de fa-
mília e determinada a limitação dos 
direitos pessoais de testar.
Foi nomeada como acompanhante 
Maria Idalina Mendes da Silva de 
Carvalho, irmã da beneficiária.
N/ Referência: 122152385
Sintra, 08-11-2019.

A Juíza de Direito
Dr.ª Susana Achemann 

A Oficial de Justiça
Dulce Sabino

Público, 13/11/2019

TRIBUNAL JUDICIAL 
DA COMARCA 

DE LISBOA OESTE
Juízo Local Cível de Sintra 

- Juiz 3
Processo: 21721/18.6T8SNT

ANÚNCIO
Acompanhamento de Maior
Requerente: Ministério Público
Beneficiário: Gabriel Assunção 
Santos
Faz-se saber, que nos autos de 
Acompanhamento de Maior, acima 
identificados, por sentença já transi-
tada em julgado, foram decretadas 
as medidas de Acompanhamento 
de Gabriel Assunção Santos, com 
residência na Rua José dos Reis, 
n.º 9, 2705-105 Azenhas do Mar, 
tendo-lhe sido aplicada a medida 
de acompanhamento de represen-
tação geral, com constituição do 
conselho de família e determinada 
a limitação dos direitos pessoais de 
testar e de votar.
Foi nomeada como acompanhante 
Elisa Assunção das Dores, mãe do 
beneficiário.
N/ Referência: 122151650
Sintra, 08-11-2019.

A Juíza de Direito
Dr.ª Susana Achemann 

A Oficial de Justiça
Dulce Sabino

Público, 13/11/2019

✝
MARIA LUIZA DE MELO 

CHAMPALIMAUD

MISSA DE 30º DIA

Sua família participa que amanhã, dia 14 
de Novembro às 19h00, na Igreja de San-
ta Isabel, será celebrada Missa de 30º Dia.

Agência Funerária Barata
Servilusa - Número Verde Grátis 800 204 222

Serviço Funerário Permanente 24 Horas

TRIBUNAL JUDICIAL 
DA COMARCA 

DE LISBOA OESTE
Juízo Local Cível de Sintra 

- Juiz 3
Processo: 16934/18.3T8SNT

ANÚNCIO
Acompanhamento de Maior
Requerente: Ministério Público
Beneficiário: Ricardo Bruno Bidarra 
Silva Pereira
Faz-se saber, que nos autos de Acom-
panhamento de Maior, acima identifi-
cados, por sentença já transitada em 
julgado, foram decretadas as medidas 
de Acompanhamento de Ricardo Bru-
no Bidarra Silva Pereira, com residên-
cia no Cecd - Polo Pendão sito na Rua 
Fernão Mendes Pinto, 68, Pendão, 
2745-000 Queluz, tendo sido aplicado 
em seu benefício a medida de acom-
panhamento de representação geral, 
com constituição do conselho de 
família e determinada a limitação dos 
direitos pessoais de testar e de votar.
Foi nomeada como acompanhante 
Maria Ida Bidarra Silva Pereira, mãe 
do beneficiário.
N/ Referência: 122150224
Sintra, 08-11-2019.

A Juíza de Direito
Dr.ª Susana Achemann 

A Oficial de Justiça
Dulce Sabino

Público, 13/11/2019

Aviso

Técnico Superior do Regime Geral – 
Área de Embriologia

Torna-se público que, por deliberação do Conselho de Admi-
nistração, de 10 de outubro de 2019, se encontra aberto, pelo 
prazo de 10 dias úteis, a contar da data de publicitação do 
presente extrato, o procedimento concursal com vista à cons-
tituição de reserva de recrutamento para a categoria de Téc-
nico Superior do Regime Geral – Área de Embriologia, para 
celebração de contratos de trabalho sem termo, e a termo 
resolutivo certo e/ou incerto.
Os requisitos, gerais e especiais e o perfil de competências 
exigido, a composição do júri, os métodos e critérios de se-
leção e outras informações de interesse para a apresentação 
das candidaturas e para o desenvolvimento do procedimen-
to concursal em apreço, constam da publicitação integral 
do aviso de abertura, inserto na página eletrónica do Centro 
Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, E.P.E., in www.chln.
min-saude.pt/recrutamento.

Lisboa, 12 de novembro de 2019

A Diretora do Serviço de Recursos Humanos
Ana Correia Lopes

OFERTA DE EMPREGO PARA RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
DE 1 (UM) ASSISTENTE TÉCNICO – PARA O SERVIÇO

DE ACOLHIMENTO DE DOENTES (SAD) SITO EM LISBOA
Faz-se público que se encontra aberta a seguinte oferta de emprego: 
1. Entidade Contratante: SESARAM, E.P.E.; 
2. Classificação e modalidade da oferta de emprego: 
 2.1. Quanto à origem dos candidatos: Externa, aberta a todos os candidatos, 

independentemente da sua origem.
 2.2. Quanto à natureza do lugar a ocupar: De base, para preenchimento 1 

lugar de Assistente Técnico, da carreira de Assistente Técnico – para o 
Serviço de Acolhimento de Doentes  (SAD) sito em Lisboa. 

 2.3. Modalidade: Para recrutamento imediato.  
3. Regime de vinculação e modalidade da contratação: A contratação será 

feita em regime de contrato de trabalho sem termo, nos termos do Código do 
Trabalho.

4. Número de postos de trabalho a ocupar:  1 de imediato, com reserva de re-
crutamento a utilizar no prazo de 24 (vinte e quatro) meses. Inclui-se no âmbito 
desta reserva de recrutamento a contratação por contrato de trabalho sem ter-
mo, e bem assim, a possibilidade de contratação nos termos do artigo 140.º do 
Código do Trabalho, salvaguardando-se contudo que o candidato recrutado a 
termo, não será prejudicado ou preterido no que se refere a uma contratação 
por contrato de trabalho sem termo com recurso à reserva de recrutamento.

5. Cargo a exercer:  Assistente Técnico – para o Serviço de Acolhimento de 
Doentes  (SAD) sito em Lisboa.

6. Nível habilitacional exigido e área de formação académica ou profissional: 
Sejam detentores das habilitações mínimas equivalentes ao 12.º ano de esco-
laridade ou de curso que lhe seja equiparado. 

7. Obrigatoriedade da inscrição em ordens profissionais ou noutras entida-
des:  Não aplicável.

8. Prazo de candidatura: As candidaturas deverão ser entregues no prazo de 3 
dias úteis, contados a partir do dia útil imediato à publicação deste aviso.

9. Publicitação integral: Encontra-se disponível na página eletrónica do SESA-
RAM, E.P.E., em www.sesaram.pt - Documentos - Recursos Humanos - Ofertas 
de emprego.
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