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Fundada em 1988 pelo Professor Doutor Carlos Garcia, a Associação Portuguesa de Familiares e Amigos de Doentes de Alzheimer 
- Alzheimer Portugal é uma Instituição Particular de Solidariedade Social. É a única organização em Portugal, de âmbito nacional, 
constituída há mais de 30 anos especifi camente para promover a qualidade de vida das pessoas com demência e dos seus familiares e 
cuidadores. Tem cerca de dez mil associados em todo o país. 

Oferece Informação sobre a doença, Formação para cuidadores formais e informais, Apoio domiciliário, Apoio Social e Psicológico e Consultas Médicas da 
Especialidade.
Como membro da Alzheimer Europe, a Alzheimer Portugal participa ativamente no movimento mundial e europeu sobre as demências, procurando reunir e divulgar 
os conhecimentos mais recentes sobre a Doença de Alzheimer, promovendo o seu estudo, a investigação das suas causas, efeitos, profi laxia e tratamentos.

Contactos
Sede: Av. de Ceuta Norte, Lote 15, Piso 3 Quinta do Loureiro, 1300-125 Lisboa

Telefones: 213 610 460 - Fax : 21 361 04 69 - E-mail: geral@alzheimerportugal.org
Centro de Dia Prof. Doutor Carlos Garcia: Av. de Ceuta Norte, Lote 1, Loja 1 e 2 Quinta do Loureiro, 1350-410 Lisboa

Telefone: 213 609 300 - E-mail: geral@alzheimerportugal.org
Lar, Centro de Dia e Apoio Domiciliário «Casa do Alecrim», Rua Joaquim Miguel Serra Moura, n.º 256 - Alapraia, 2765-029 Estoril - Telefone: 214 525 145 - E-mail: casadoalecrim@alzheimerportugal.org

Horário de Atendimento: Quartas e sextas, entre as 9h e as 13h
Núcleo do Ribatejo da Alzheimer Portugal: R. Dom Gonçalo da Silveira n.º 31 «A, 2080-114 Almeirim - Telefone: 243 000 087 - E-mail: geral.ribatejo@alzheimerportugal.org

Delegação Norte da Alzheimer Portugal: Centro de Dia «Memória de Mim», Rua do Farol Nascente
n.º 47A R/C, 4455-301 Lavra - Telefone: 229 260 912 | 226 066 863 - E-mail: geral.norte@alzheimerportugal.org

Delegação Centro da Alzheimer Portugal: Centro de Dia do Marquês, Urb. Casal Galego - Rua Raul Testa Fortunato n.º 17, 3100-523 Pombal - Telefone: 236 219 469 - E-mail: geral.centro@alzheimerportugal.org 
Núcleo do Algarve da Alzheimer Portugal: Urbanização do Pimentão, lote 2, Cave, Gabinete 3, Três Bicos, 8500-776 Portimão - Telemóvel: 965 276 690 - E-mail: geral.algarve@alzheimerportugal.org

Delegação da Madeira da Alzheimer Portugal: Avenida do Colégio Militar, Complexo Habitacional
da Nazaré, Cave do Bloco 21 - Sala E, 9000-135 Funchal, Telefone: 291 772 021 - Fax: 291 772 021 - E-mail: geral.madeira@alzheimerportugal.org

Aviso
Procedimento Concursal para constituição

de reserva de recrutamento para contratação
de Assistente Operacional

(prestação de cuidados de saúde)
Torna-se público que se encontra aberto pelo prazo de 20  (vinte) 
dias, a contar do dia seguinte ao da publicação do presente 
aviso, procedimento concursal para constituição de reserva de 
recrutamento de Assistentes Operacionais, tendo em vista o 
preenchimento das necessidades que  vierem a ocorrer na categoria 
de assistente operacional  para a prestação de cuidados de saúde, 
em regime de  contrato de trabalho, sem termo e a termo resolutivo 
nos  termos do Código do Trabalho.    

As candidaturas devem ser formalizadas na página eletrónica deste 
Centro Hospitalar: www.chln.pt/candidaturas 

Requisitos obrigatórios de candidatura: 
- Idade mínima 18 anos;  
- Habilitação literária mínima obrigatória para o grupo etário, 

reconhecida em território nacional;  
- Disponibilidade para trabalhar por turnos (manhãs, tardes, noites 

incluindo fins de semana e feridos), a declarar na candidatura.

Lisboa, 02 de novembro de 2022 

A Diretora do Serviço de Recursos Humanos 
Ana Cristina Fernandes

Seleciona
Diretor(a) da Direção Orçamental 
e Patrimonial - cargo de Direção 
Intermédia de 1º grau (M/F)
Os requisitos formais de provimento, perfil exigido, 
composição do júri e métodos de seleção serão 
publicitados na Bolsa de Emprego Público, durante 
dez dias, a partir de hoje.

Consultar o Diário da República, II Série, n.º 210, de 
31/10/2022.

O prazo de candidatura encerra a 15/11/2022.

Lisboa, Instituto Superior Técnico, 31 de outubro de 2022

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

OFEREÇA 
HISTÓRIA

Convocatória
Convocam-se todos os sócios da A.P.I.A. para a 
Assembleia-Geral Ordinária a realizar no próximo dia 
23 de Novembro de 2022 (quarta-feira), às 18h30, 
nas instalações da A.P.I.A, com a seguinte ordem de 
trabalhos:
1 - Apreciação e Votação do Orçamento Previsional 

para o ano 2023; 
2 - Apreciação do Plano Anual de Atividades para o 

ano letivo 2022/2023. 

Lisboa, 27 de Outubro de 2022 

O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral
da A.P.I.A., Sara Leitão

Nos termos do art. 24 n.º 1 dos estatutos em vigor 
na A.P.I.A., não havendo número legal de sócios, a 
Assembleia-Geral Ordinária, reunirá meia hora depois 
com qualquer número de presenças.  

Considerando a crise pandémica COVID-19 que atravessamos, a Mesa da 
Assembleia Geral decidiu preparar uma minuta de declaração de representação 
que o associado poderá subscrever para se fazer representar por outro associado 
que esteja presente (nos termos da lei, cada associado não pode representar 
mais do que um associado) por forma a que os associados que o desejarem 
possam emitir validamente o seu voto sem terem de se deslocar fisicamente 
à Assembleia Geral. A minuta poderá ser disponibilizada ao associado que a 
solicite, para geral@apiaajuda.com .
Finalmente, solicitamos a quem pretenda participar na Assembleia, o favor de 
confirmar a sua presença para geral@apiaajuda.com, por forma a podermos 
preparar a sala, de acordo com as regras aplicáveis (de ocupação, permanência, 
distanciamento físico e higiene).

APIA - Associação de Protecção à Infância da Ajuda  
Largo da Ajuda 1 e 2, 1300-018 Lisboa | www.apiaajuda.com | geral@apiaajuda.com | 213 647 808 

EM MEMÓRIA DE
Todos os falecidos das Famílias

Azevedo Alves
Baptista Coelho
Correia da Silva
Guedes Vieira

Salter Cid
Picciochi

Atende, Senhor, a estes Teus servos, que partiram 
antes de nós com o sinal da Fé e agora repousam no 
sono da paz. Conforme a Tua promessa, concede-
lhes e a todos os que descansam em Cristo, 
refrigério, luz e paz, pedindo-Te, humildemente que 
nos leves a com eles partilhar do Teu reino eterno.
Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Ámen.

ANÚNCIO
M/F

Torna-se público que se encontra aberto um 
processo de recrutamento para a contratação de 
um Técnico Superior, na modalidade de Contrato 
de Trabalho a Termo Resolutivo Incerto, ao abrigo 
do Código do Trabalho, na Universidade do Minho, 
sob Ref.ª CTTI-PTAG-55/22-CEB(1), no âmbito 
do Projeto Ativação de bactérias dormentes com 
proteínas derivadas de fagos para aumentar a 
eficácia de antibióticos - Deth Trigger”, ref. PTDC/
BIA-MIC/2312/2020, financiado pela FCT, através 
de fundos nacionais (OE), incluído no Sistema 
de Apoio à Investigação Científica e Tecnológica 
(SAICT) - Projetos de Investigação Cientifica e 
Desenvolvimento Tecnológico (IC&DT).
REQUISITOS DE ADMISSÃO: 
Possuir o grau de Mestre em Engenharia Biológica, 
Engenharia Biomédica ou áreas afins, e detentor de 
currículo científico e profissional de revele um perfil 
adequado à atividade a desenvolver.
O prazo para a apresentação das candidaturas 
decorre no período de 03/11/2022 a 09/11/2022.
O texto integral do processo de recrutamento 
e seleção encontra-se disponível em https://
i n t r a n e t . u m i n h o . p t / P a g e s / D o c u m e n t s .
aspx?Area=Procedimentos%20Concursais.

A Diretora de Serviços,
Sara Patricia Costa Rodrigues

Universidade do Minho
Unidade de Serviços de Recursos Humanos

ASSEMBLEIA GERAL
DE ASSOCIADOS DO STFPSN

Porto, 9 de dezembro de 2022 | 9H30 
Local: Casa Sindical - União dos Sindicatos do Porto/CGTP-IN 

(Rua Padre António Vieira, nº 195, no Porto)

Ao abrigo do artigo 62º, nºs 1 e 2, convoco a Assembleia 
Geral Ordinária do STFPSN para, nos termos previstos 
no artigo 61º, nº 1, alínea b) e 56º, alínea c), todos 
dos Estatutos do STFPSN, reunir no próximo dia 9 de 
dezembro de 2022, pelas 9H30, no Porto, no Auditório 
da Casa Sindical – União dos Sindicatos do Porto/
CGTP-IN, sito à Rua Padre António Vieira, nº 195, no 
Porto, com a Ordem de Trabalhos que abaixo se indica. 

Nos termos do artigo 63º, nº 1 dos citados Estatutos, a 
Assembleia Geral funcionará à hora marcada, verificada 
que seja a existência de quórum, ou uma hora mais tarde, 
com qualquer número de associados presentes.  

Ordem de Trabalhos: 

Ponto Único: Discussão e aprovação do Plano de 
Atividades e Orçamento para 2023 

Porto, 2 de novembro de 2022

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Valdemar Madureira

Aviso
Procedimento Concursal para constituição

de reserva de recrutamento para contratação
de Enfermeiros 

Torna-se público que, se encontra aberto, pelo prazo de 10  dias 
úteis, a contar do dia seguinte ao da publicação do presente 
aviso, procedimento concursal para constituição de reserva 
de recrutamento para contratação de  enfermeiros, no Centro 
Hospitalar Universitário Lisboa Norte, E. P. E., tendo em vista 
o preenchimento das necessidades que vierem a ocorrer, em 
regime de contrato  de trabalho, sem termo e a termo resolutivo 
nos termos do Código do Trabalho. 

As candidaturas devem ser formalizadas nos termos do  aviso 
publicado na página eletrónica deste Centro  Hospitalar:
www.chln.pt/candidaturas, através do email 
direcaoenfermagem@chln.min-saude.pt  

Requisitos obrigatórios de candidatura: 

a) Curso Superior de Enfermagem ou equivalente legal;  

b) Cédula profissional válida. 

Lisboa, 02 de novembro de 2022 

A Diretora do Serviço de Recursos Humanos
Ana Cristina Fernandes

Os direitos de propriedade intelectual de todos os conteúdos do Público – Comunicação Social S.A. são pertença do Público. 
Os conteúdos disponibilizados ao Utilizador assinante não poderão ser copiados, alterados ou distribuídos salvo com autorização expressa do Público – Comunicação Social, S.A.


