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Diário da República, 2.ª série — N.º 17 — 24 de janeiro de 2019
Aviso (extrato) n.º 1415/2019

Aviso (extrato) n.º 1416/2019

No âmbito do procedimento concursal aberto e publicitado pela oferta
de emprego com o código n.º OE201811/0436, na Bolsa de Emprego
Público (BEP), para constituição de relação jurídica de emprego público
por tempo indeterminado, no âmbito do PREVPAP, com vista ao preenchimento de um posto de trabalho na categoria de assistente operacional da carreira de assistente operacional no Setor de de Alojamento,
notificam-se os candidatos do seguinte:
1 — Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, a lista de ordenação/classificação final do
referido procedimento concursal, foi homologada por despacho de 9 de
janeiro de 2019 do presidente do Instituto Politécnico de Santarém, e pode
ser consultada no hall dos Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico
de Santarém (SASIPS), no Complexo Andaluz, 2000-210 Santarém e na
respetiva página eletrónica em www.sas.ipsantarem.pt
2 — Assim, nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
supra referida, consideram-se, desta forma, notificados os candidatos,
do ato de homologação da lista de ordenação final.

No âmbito do procedimento concursal aberto e publicitado pela oferta
de emprego com o código n.º OE201811/0437, na Bolsa de Emprego
Público (BEP), para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, no âmbito do PREVPAP, com vista
ao preenchimento de um posto de trabalho na categoria de assistente
técnico da carreira de assistente técnico no Setor de Aprovisionamento,
notificam-se os candidatos do seguinte:
1 — Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, a lista de ordenação/classificação final
do referido procedimento concursal, foi homologada por despacho de 9
de janeiro de 2019 do presidente do Instituto Politécnico de Santarém,
e pode ser consultada no hall dos Serviços de Ação Social do Instituto
Politécnico de Santarém (SASIPS), no Complexo Andaluz, 2000-210
Santarém e na respetiva página eletrónica em www.sas.ipsantarem.pt
2 — Assim, nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
supra referida, consideram-se, desta forma, notificados os candidatos,
do ato de homologação da lista de ordenação final.

14 de janeiro de 2019. — O Administrador dos SASIPS, António
José Duarte da Fonseca.
311978754

14 de janeiro de 2019. — O administrador dos SASIPS, António José
Duarte da Fonseca.
311978851

PARTE F
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

Aviso n.º 2/2019/M

que foi publicada no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira,
1.ª série, n.º 7, de 14 de janeiro de 2019, a Resolução n.º 6/2019, aprovada
na reunião do Conselho do Governo realizada no dia 10 de janeiro, que
ratifica a suspensão parcial do Plano Diretor Municipal de Santa Cruz
e o estabelecimento de medidas preventivas, para o sítio do Portinho,
freguesia do Caniço.

No cumprimento do disposto no artigo 161.º do Decreto Legislativo
Regional n.º 18/2017/M, de 27 de junho, que institui o Sistema Regional
de Gestão Territorial da Região Autónoma da Madeira, torna-se público

15 de janeiro de 2019. — O Presidente do Governo Regional da
Madeira, Miguel Filipe Machado de Albuquerque.
311982828

Presidência do Governo

PARTE G
HOSPITAL DO ESPÍRITO SANTO DE ÉVORA, E. P. E.

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 1417/2019

Deliberação (extrato) n.º 112/2019

Para conhecimento dos interessados torna-se pública a lista dos candidatos admitidos e excluídos ao Procedimento concursal simplificado de
recrutamento de pessoal médico para a categoria de Assistente Hospitalar
com a especialidade de Psiquiatria da carreira médica hospitalar, aberto
por Aviso n.º 17355/2018, publicado no Diário da República, n.º 229,
2.ª série de 28 de novembro:

Por deliberação do Conselho Diretivo da Administração Central do
Sistema de Saúde, I. P., foram homologadas as listas de colocação no
âmbito do Internato Médico — Ano Comum 2019.
De acordo com o n.º 4 do artigo 35.º do Regulamento do Internato
Médico aprovado pela Portaria n.º 224-B/2015, de 29 de julho, foram
colocados, na Unidade Local de Saúde — Castelo Branco, E. P. E.,
com efeitos a 01 de janeiro de 2019, os seguintes internos do internato
médico — ano comum:

Candidatos Admitidos:
Dr.ª Sofia do Rosário Mónica Costa Charro
Candidatos Excluídos: Não houve
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
11 de janeiro de 2019. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos, Aida João Vieira Cristóvão Serra Lobo.
311973512

Agostinho Tavares Amarante.
Alyne Henriques Cordeiro.
Ana Amélia Almeida Aguiar.
Ana Jacinta Pereira Abreu.
António Delmar Neto Correia Teixeira Silva.
Artur Natanael Rodrigues Afonso Tomaz.
BohdanYatsynych.
Carla Sofia Pereira Olival.

