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 INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM

Aviso (extrato) n.º 17256/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 4.º 

da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, por des-
pacho de concordância exarado em 28 de outubro de 2018, por Sua 
Excelência o Ministro da Ciência Tecnologia e Ensino Superior, e 
de Sua Excelência a Secretária de Estado da Administração e do 
Emprego Público, em 20 de agosto de 2018, foram autorizadas as 
consolidações definitivas, das mobilidades intercarreiras e interca-
tegorias, no mapa de pessoal do Instituto Politécnico de Santarém, 
com efeitos a 01 de janeiro de 2018, nos termos do artigo 99.º -A 
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada, 
em anexo, à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, articulada com o 
artigo 27.º da Lei do Orçamento do Estado para 2018, aprovada 
pela Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, aos trabalhadores abaixo 
identificados nos termos que se seguem:

Jorge António da Silva, na carreira de assistente técnico, categoria 
de coordenador técnico, para a carreira e categoria de técnico supe-
rior, na 2.ª posição remuneratória, nível 15, da tabela remuneratória 
única aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro, a 
que corresponde a renumeração de 1.201.48 €, com efeitos a partir 
de 01 de janeiro de 2018.

Luís Filipe Lopes Cunha, na carreira e categoria de assistente ope-
racional, para a carreira e categoria de técnico superior, na 2.ª posição 
remuneratória, nível 15, da tabela remuneratória única aprovada pela 

Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro, a que corresponde a re-
numeração de 1.201.48 €, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2018.

Ludovina Duarte Avelar Ribeiro, na carreira e categoria de assistente 
técnica, para a carreira de assistente técnica, categoria de coordenadora 
técnica, na 1.ª posição remuneratória, nível 14, da tabela remuneratória 
única aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro, a 
que corresponde a renumeração de 1.149.99 €, com efeitos a partir de 
01 de janeiro de 2018.

Joana Margarida Serralheiro Plantier, na carreira e categoria de assis-
tente técnico, para a carreira e categoria de técnico superior, na 2.ª po-
sição remuneratória, nível 15 da tabela remuneratória única aprovada 
pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro, a que corresponde a 
renumeração de 1.201.48 €, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2018.

Carla Maria Taveira Lopes Sousa Teixeira, na carreira e categoria de 
assistente operacional, para a carreira e categoria de assistente técnico, na 
1.ª posição remuneratória, nível 5 da tabela remuneratória única aprovada 
pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro, a que corresponde a 
renumeração de 683.18 €, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2018.

Isabel Maria Pereira Rodrigo da Costa, na carreira e categoria de 
assistente técnica, para a carreira e categoria de técnico superior, na 
2.ª posição remuneratória, nível 15 da tabela remuneratória única 
aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro, a que 
corresponde a renumeração de 1.201.48 €, com efeitos a partir de 01 
de janeiro de 2018.

12/11/2018. — A Administradora, Teresa de Jesus Iria Salvador.
311809358 

PARTE F

 REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional da Saúde

Direção Regional da Saúde

Unidade de Saúde da Ilha das Flores

Listagem n.º 12/2018/A

Lista de classificação ao Procedimento concursal comum para preen-
chimento de 3 postos de trabalho, da carreira especial de enferma-
gem, categoria de enfermeiro, em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado conforme aviso publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 111, de 11 de junho de 2018.
Ana Sofia Mendonça Amaral — 18,10
Carla Patrícia Raposo Sousa — 14,65
Ivo André Pacheco Soares — 14,28
Luísa Maria dos Santos Brasil — 14,20
Andreia Sofia Pimentel do Nascimento Gomes — 13,55
Barbara Lopes Fernandes — 13,10
Samanta Filipa Alves Ferreira — 12,23
Ana Rita Teves Oliveira a)
Ana Rita Vales Chaves a)
Andreia Fernandes Maia a)
Barbara Catarina Viegas Santos a)
Célia Maria Marques Grilo a)
Filipa Alexandra Correia de Oliveira a)
Francisco José de Melo Loureiro a)
João Manuel Teixeira Viana a)
Márcio Paulo Candeias de Melo a)
Marina Sofia de Castro Pedro a)
Marlene de Medeiros Raposo a)
Patrícia Pereira Sousa a)

Paula Maria dos Santo Vieira da Costa a)
Sara Machado da Cunha a)
Sérgio Miguel Amorim Santos a)

a) Candidatos excluídos pelo método de seleção eliminatório (Entre-
vista Profissional de Seleção)

8 de novembro de 2018. — A Presidente do Júri, Eunice Margarida 
Coelho de Lima.

311805786 

 SERVIÇO DE SAÚDE DA REGIÃO AUTÓNOMA
DA MADEIRA, E. P. E.

Aviso n.º 69/2018/M

Procedimento concursal comum de recrutamento urgente para 
preenchimento de 2 (dois) postos de trabalho na categoria de 
assistente da carreira médica, na área hospitalar — Especialidade 
de medicina interna.

Nos termos estabelecidos no n.º 5 da Cláusula 25.ª do Acordo de Em-
presa da Carreira dos Médicos nas Entidades Públicas Empresariais cele-
brado entre o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E. P. E., 
e o Sindicato Independente dos Médicos e o Sindicato dos Médicos da 
Zona Sul — anexo II, publicado no JORAM, 3.ª série, n.º 4, de 17 de 
fevereiro de 2016, publica -se a lista unitária de ordenação final que foi 
homologada, em 16 de novembro de 2018, pelo Conselho de Adminis-
tração do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E. P. E., 
referente ao procedimento concursal comum, de recrutamento urgente, 
para preenchimento de 2 (dois) postos de trabalho, na modalidade de 
contrato de trabalho sem termo, de acordo com o Código do Trabalho, na 
categoria de assistente da carreira médica, na área hospitalar — especia-
lidade de medicina interna, aberto pelo Aviso n.º 66/2018/M, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 186, de 26 de setembro.
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Lista Unitária de Ordenação Final 

Nome Val.

1.º Dr.ª Luísa Andreia Cardoso Teixeira  . . . . . . . . 19,05
2.º Dr. Miguel Dâmaso Perneta Santos . . . . . . . . . 15,95
3.º Dr. Tiago Luís Carvalho Silva Camacho . . . . . 15,65

 Não houve candidatos excluídos.
Da homologação da lista de ordenação final pode ser interposto recurso 

administrativo, conforme disposto no n.º 3 da cláusula 28.ª do supra 
referido Acordo de Empresa — Anexo II.

Mais se informa que a presente lista será afixada nas instalações do 
Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E. P. E. e na sua 
página eletrónica, em www.sesaram.pt

16 de novembro de 2018. — A Coordenadora da Unidade de Regimes 
e Carreiras, Susana Figueira Freitas.

311829373 

PARTE G

 EDIA — EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO
E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S. A.

Anúncio n.º 194/2018
Nos termos dos artigos 61.º e 68.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de de-

zembro e dos artigos 21.º, 23.º e 24.º do Decreto -Lei n.º 226 -A/2007, 
de 31 de maio, torna -se público que deu entrada na EDIA — Empresa 
de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S. A. (EDIA) um 
pedido de utilização dos recursos hídricos com o fim de captar água da 
albufeira de Alqueva para rega de uma área superior a 50 ha. A referida 
utilização localiza -se na freguesia de Mourão, concelho de Mourão e 
possui as seguintes características:

Captação de águas superficiais do domínio público hídrico para rega 
de 95 ha, no prédio rústico denominado “Herdade da Abegoaria dos 
Frades”, inscrito na matriz da freguesia de Mourão, sob os artigos 358, 
362, 382 e 389 da secção 011 e descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Mourão, através de cinco bombas elétricas submersíveis, cujas 
Coordenadas Hayford -Gauss Militares são M = 274 046; P = 153 172, 
captando um volume máximo anual de 421 000 m3 (ano seco).

Todos os interessados podem, querendo, requerer junto da EDIA, um 
idêntico pedido de atribuição de concessão com o objeto e finalidade 
ora publicitada, durante o prazo de 30 dias úteis a contar da data de 
publicação do presente Edital.

Caso se verifique a apresentação de pedidos idênticos, será iniciado 
um procedimento concursal entre os interessados, conforme prevê a 
alínea e) do n.º 5 do artigo 21.º, por remissão do n.º 6 do artigo 24.º, 
todos do Decreto -Lei n.º 226 -A/2007, de 31 de maio.

Podem ainda os interessados, querendo, apresentar objeções à referida 
pretensão, por escrito, até ao termo prazo de 30 dias úteis a contar da 
data da publicação do presente Edital.

E para constar que se lavrou o presente Edital, o qual será afixado 
nos locais de estilo durante o prazo de 30 dias úteis.

Para informações complementares, os interessados deverão dirigir-
-se à EDIA, Rua Zeca Afonso n.º 2, 7800 -522 Beja, Tel.: 284 315 245, 
Fax: 284 315 248.

9 de novembro de 2018. — O Presidente, José Pedro Salema.
311805526 

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, E. P. E.

Deliberação n.º 1319/2018

Por deliberação do Conselho de Administração da Unidade Local de 
Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E., foi autorizada a redução de uma hora 
no horário semanal aos seguintes médicos, de acordo com o Decreto -Lei 

n.º 73/90, de 06 de março, em vigor nos termos do n.º 3 do artigo 32.º 
do Decreto -Lei n.º 177/2009:

Maria da Graça Pires Cristina, Assistente Hospitalar, com efeitos a 
11/06/2018;

Luísa Maria da Costa Elisiario, Assistente Graduada Sénior, com 
efeitos a 09/07/2018;

José Aníbal Fernandes Soares, Assistente Graduado Sénior, com 
efeitos a 14/07/2018;

Telo Fialho Nunes Bettencourt Faria, Assistente Graduado, com efeitos 
30/04/2018;

Maria Cristina Milheiro de Mira Galvão, Assistente Graduada, com 
efeitos a 23/07/2018;

José Bernardino Martins Cordeiro Vaz, Assistente Graduado Sénior, 
com efeitos a 21/05/2017;

Emília de Jesus Antunes Ferreira Duro, Assistente Graduada Sénior, 
com efeitos a 10/06/2018;

Rui Eduardo Nobre de Sousa, Assistente Graduado Sénior, com efeitos 
a 01/07/2018;

António José Maia de Oliveira, Assistente Graduada, com efeitos a 
26/05/2018;

Ana Isabel Fernandes Martins Figueira, Assistente Graduada, com 
efeitos a 01/03/2018;

Isabel Maria Madruga Carvalho, Assistente Graduada, com efeitos 
a 14/03/2018;

Fernando Manuel de Sousa Melo Monteiro Martins, Assistente Gra-
duado, com efeitos a 18/03/2018

Maria da Conceição Lopes Baptista Margalha, Assistente Graduada 
Sénior, com efeitos a 25/08/2018;

Luís Gabriel Sequeira Pereira, Assistente Graduado Sénior, com 
efeitos a 28/08/2018

Maria de Fátima da Piedade Álvares Furtado, Assistente Graduada 
Sénior, com efeitos a 23/08/2018;

Maria Isabel Engrácio Barreto, Assistente Graduada, com efeitos a 
17/10/2018

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
9 de novembro de 2018. — A Presidente do Conselho de Adminis-

tração, Maria da Conceição Lopes Baptista Margalha.
311807276 

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, E. P. E.

Deliberação n.º 1320/2018
Após homologação por deliberação de 25.10.2018 do Conselho de 

Administração da Unidade Local de Saúde da Guarda, E. P. E., torna -se 


