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 INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

Despacho (extrato) n.º 1373/2019
Por despachos do presidente do Instituto Politécnico de Setúbal, 

proferidos nas datas abaixo indicadas:
De 09/11/2018:
Sónia de Castro Girante — autorizado o contrato de trabalho em fun-

ções públicas a termo resolutivo certo, como assistente convidada, em 
regime de tempo parcial a 20 %, para exercer funções na Escola Superior 
de Tecnologia do Barreiro deste Instituto Politécnico, com a remunera-
ção mensal de € 218,24, correspondente ao escalão 1, índice 100, pelo 
período de 12/11/2018 a 29/03/2019.

De 13/11/2018:
Luís Miguel Sobral Pereira João — autorizado o contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo, como assistente convi-

dado, em regime de tempo parcial a 15 %, para exercer funções na 
Escola Superior de Tecnologia do Barreiro deste Instituto Politécnico, 
com a remuneração mensal de € 163,68, correspondente ao escalão 1, 
índice 100, pelo período de 14/11/2018 a 29/03/2019.

Por despacho de 5 de novembro do vice -presidente do Instituto Poli-
técnico de Setúbal, em regime de suplência do presidente, ao abrigo do 
Despacho n.º 10525/2016, publicado no Diário da República n.º 160, 
2.ª série, de 22/08/2016:

Sofia Lúcia Correia da Silva — autorizado o contrato de trabalho 
em funções públicas a termo resolutivo certo, como assistente con-
vidada, em regime de tempo parcial a 40 %, para exercer funções na 
Escola Superior de Tecnologia do Barreiro deste Instituto Politécnico, 
com a remuneração mensal de € 436,49, correspondente ao escalão 1, 
índice 100, pelo período de 06/11/2018 a 29/03/2019.

8 de janeiro de 2019. — A Administradora, Dr.ª Lurdes Pedro.
312000046 

PARTE G

 HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA — GUIMARÃES, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 2154/2019

Lista unitária de ordenação final dos candidatos do procedimento 
concursal comum de acesso para recrutamento de pessoal médico 
para a categoria de assistente graduado sénior de Pediatria, da 
carreira médica.
Faz -se público que, em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 24.º 

da Portaria n.º 229 -A/2015, de 03 de agosto, foi, por deliberação do 
Conselho de Administração desta Hospital, de 15 de outubro de 2018, 
homologada a lista unitária de ordenação de final dos candidatos do 
procedimento concursal comum de acesso para recrutamento de pessoal 
médico, para um (1) lugar na categoria de assistente graduado sénior, 
na especialidade de Pediatria da carreira médica hospitalar, do mapa de 
pessoal do Hospital da Senhora da Oliveira — Guimarães, E. P. E., aberto 
por Aviso n.º 8275/2018 publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 116 de 19 de junho de 2018.

Lista unitária de ordenação final
Alberto Manuel Gomes Costa — 15,54 valores
Maria José Teixeira Cabral Costeira — 13,64 valores

Da homologação da lista unitária de ordenação final cabe recurso a 
interpor, nos termos da legislação em vigor.

16 de janeiro de 2019. — A Diretora do Centro Integrado de Recursos 
Humanos, Maria Fernanda de Magalhães Andrade.

312001286 

 Aviso (extrato) n.º 2155/2019

Lista unitária de ordenação final dos candidatos do procedimento 
concursal comum de acesso para recrutamento de pessoal médico 
para a categoria de assistente graduado sénior de Ortopedia, da 
carreira médica.
Faz -se público que, em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 24.º 

da Portaria n.º 229 -A/2015, de 03 de agosto, foi, por deliberação do 
Conselho de Administração desta Hospital, de 11 de outubro de 2018, 
homologada a lista unitária de ordenação de final dos candidatos do 
procedimento concursal comum de acesso para recrutamento de pessoal 
médico, para um (1) lugar na categoria de assistente graduado sénior, na 
especialidade de Ortopedia da carreira médica hospitalar, do mapa de 
pessoal do Hospital da Senhora da Oliveira — Guimarães, EPE, aberto 
por Aviso n.º 5944/2018 publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 87 de 7 de maio de 2018.

Lista unitária de ordenação final
Helder José Santos Trigo — 14,565 valores

Da homologação da lista unitária de ordenação final cabe recurso a 
interpor, nos termos da legislação em vigor.

16 de janeiro de 2019. — A Diretora do Centro Integrado de Recursos 
Humanos, Maria Fernanda de Magalhães Andrade.

312001229 

 Aviso (extrato) n.º 2156/2019

Lista unitária de ordenação final dos candidatos do procedimento 
concursal comum de acesso para recrutamento de pessoal médico 
para a categoria de assistente graduado sénior de cirurgia geral, 
da carreira médica.
Faz -se público que, em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 24.º 

da Portaria n.º 229 -A/2015, de 03 de agosto, foi, por deliberação do 
Conselho de Administração desta Hospital, de 11 de outubro de 2018, 
homologada a lista unitária de ordenação de final dos candidatos do 
procedimento concursal comum de acesso para recrutamento de pessoal 
médico, para um (1) lugar na categoria de assistente graduado sénior, na 
especialidade de Cirurgia Geral da carreira médica hospitalar, do mapa 
de pessoal do Hospital da Senhora da Oliveira — Guimarães, E. P. E., 
aberto por Aviso n.º 6023/2018 publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 88 de 8 de maio de 2018.

Lista unitária de ordenação final
José Carlos Machado Alpoim e Menezes — 14,4 valores

Da homologação da lista unitária de ordenação final cabe recurso a 
interpor, nos termos da legislação em vigor.

16 de janeiro de 2019. — A Diretora do Centro Integrado de Recursos 
Humanos, Maria Fernanda de Magalhães Andrade.

312001253 

 Aviso (extrato) n.º 2157/2019

Lista unitária de ordenação final dos candidatos do procedimento 
concursal comum de acesso para recrutamento de pessoal 
médico para a categoria de assistente graduado sénior de 
Otorrinolaringologia, da carreira médica.
Faz -se público que, em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 24.º 

da Portaria n.º 229 -A/2015, de 03 de agosto, foi, por deliberação do 
Conselho de Administração desta Hospital, de 11 de outubro de 2018, 
homologada a lista unitária de ordenação de final dos candidatos do 
procedimento concursal comum de acesso para recrutamento de pessoal 
médico, para um (1) lugar na categoria de assistente graduado sénior, 
na especialidade de Otorrinolaringologia da carreira médica hospitalar, 
do mapa de pessoal do Hospital da Senhora da Oliveira — Guimarães, 
E. P. E., aberto por Aviso n.º 6022/2018 publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 88 de 8 de maio de 2018.
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Lista unitária de ordenação final
Rui Jorge Dias Morais Ribeiro Fonseca — 18,45 valores

Da homologação da lista unitária de ordenação final cabe recurso a 
interpor, nos termos da legislação em vigor.

16 de janeiro de 2019. — A Diretora do Centro Integrado de Recursos 
Humanos, Maria Fernanda de Magalhães Andrade.

312001237 

 Aviso (extrato) n.º 2158/2019

Lista unitária de ordenação final dos candidatos do procedimento 
concursal comum de acesso para recrutamento de pessoal médico 
para a categoria de assistente graduado sénior de neurologia, da 
carreira médica.
Faz -se público que, em cumprimento do disposto no n.º 6 do ar-

tigo 24.º da Portaria n.º 229 -A/2015, de 03 de agosto, foi, por deliberação 

do Conselho de Administração desta Hospital, de 11 de outubro de 2018, 
homologada a lista unitária de ordenação de final dos candidatos do 
procedimento concursal comum de acesso para recrutamento de pessoal 
médico, para um (1) lugar na categoria de assistente graduado sénior, na 
especialidade de Neurologia da carreira médica hospitalar, do mapa de 
pessoal do Hospital da Senhora da Oliveira — Guimarães, EPE, aberto 
por Aviso n.º 5945/2018 publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 87 de 7 de maio de 2018.

Lista unitária de ordenação final
Maria Lurdes Marques Ferreira Rodrigues — 18,33 valores.

Da homologação da lista unitária de ordenação final cabe recurso a 
interpor, nos termos da legislação em vigor.

16 de janeiro de 2019. — A Diretora do Centro Integrado de Recursos 
Humanos, Maria Fernanda de Magalhães Andrade.

312001245 

PARTE H

 MUNICÍPIO DE ALCOUTIM

Aviso (extrato) n.º 2159/2019

Concurso Interno de Acesso Limitado para provimento 
de um lugar de Fiscal Municipal Especialista

Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, torna -se público que, 
por meu despacho de 18 de janeiro de 2019, na sequência do concurso 
interno de acesso limitado para provimento do lugar abaixo mencio-
nado da carreira de fiscal municipal (não revista), promovi o candidato 
classificado no referido concurso e com início de funções em 1 de fe-
vereiro de 2019, na categoria de Fiscal Municipal Especialista — José 
Domingos Luz Bárbara, posicionado no escalão 1, índice 269, que 
corresponde a € 923,42, valor situado entre os níveis 9 e 10 da Tabela 
Remuneratória Única.

22 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara, Osvaldo dos 
Santos Gonçalves.

312000013 

 MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

Aviso n.º 2160/2019

Procedimento Concursal Comum para o Preenchimento de 1 (Um) 
Posto de Trabalho do Mapa de Pessoal do Município de Fel-
gueiras, na Modalidade de Vínculo de Emprego Público por 
Tempo Indeterminado, Restrito a Candidatos Abrangidos pelo 
Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precá-
rios — Ref.ª H — Assistente Operacional — Divisão de Manu-
tenção — Código da Bolsa de Emprego Público OE201809/0241.
Nos termos e para os efeitos previstos nos n.os 4, 5 e 6 do ar-

tigo 36.º, conjugado com a alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, torna -se público 
que se encontra afixada nas instalações do Município de Felgueiras e 
disponibilizada na página eletrónica, em www.cm -felgueiras.pt, a lista 
de ordenação final dos candidatos aprovados no procedimento concursal 
de regularização extraordinária de vínculos precários para ocupação 
de um posto de trabalho de Assistente Operacional da carreira geral de 
Assistente Operacional, aberto por aviso publicado na Bolsa de Emprego 
Público, em 10/09/2018 com o código de oferta n.º OE201809/0241, 
a qual foi homologada por despacho do Exmo. Senhor Presidente da 
Câmara de 21 de novembro de 2018.

A Vereadora por delegação do Exma. Senhor Presidente da Câmara —
(Despacho n.º 40/2017 de 07.11.2017 e edital de 07/11/2017).

28 de novembro de 2018. — A Vereadora, Dr.ª Ana Medeiros.
311970418 

 Aviso n.º 2161/2019

Procedimento concursal comum para o preenchimento de 1 (um) 
posto de trabalho do mapa de pessoal do Município de Felgueiras, 
na modalidade de Vínculo de Emprego Público por Tempo Inde-
terminado, restrito a candidatos abrangidos pelo Programa de 
Regularização Extraordinária de Vínculos Precários — Ref.ª H — 
Assistente Operacional — Divisão de Manutenção — Código da 
Bolsa de Emprego Público OE201809/0241.
Torna -se público que, 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, e com referência 
à alínea a) do n.º 2 do artigo 6.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas (LTFP) e artigo 11 da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro 
(PREVPAP), na sequência de procedimento concursal de regularização 
extraordinária de vínculos precários para ocupação de um posto de 
trabalho de Assistente Operacional da carreira geral de Assistente Ope-
racional, aberto por aviso publicado na Bolsa de Emprego Público, em 
10/09/2018 com o código de oferta n.º OE201809/0241, foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas, com o seguinte trabalha-
dor — José Fernando Teixeira da Silva, para o desempenho de funções 
correspondentes à categoria de Assistente Operacional da carreira geral 
de Assistente Operacional, correspondente ao montante pecuniário do 
2.º nível remuneratório da tabela remuneratória única (TRU), aprovada 
pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro, corresponde ao da 
retribuição mínima mensal garantida ((euros) 580,00) e com efeitos a 
29 de novembro de 2018.

O tempo de serviço prestado na situação de exercício de funções a 
regularizar é contabilizado para efeitos de duração do decurso do pe-
ríodo experimental, sendo o mesmo dispensado quando aquele tempo 
de serviço seja igual ou superior à duração definida para o período 
experimental da respetiva carreira, conforme disposto no artigo 11.º da 
Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro.

A Vereadora por delegação do Exma. Senhor Presidente da Câmara —
(Despacho n.º 40/2017 de 07.11.2017 e edital de 07/11/2017).

28 de novembro de 2018. — A Vereadora, Dr.ª Ana Medeiros.
311999166 

 Aviso n.º 2162/2019

Procedimento Concursal Comum para o Preenchimento de 
15 (Quinze) Postos de Trabalho do Mapa de Pessoal do Município 
de Felgueiras, na Modalidade de Vínculo de Emprego Público por 
Tempo Indeterminado, Restrito a Candidatos Abrangidos pelo 
Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precá-
rios — Ref.ª G — Assistente Operacional — Serviços de Educa-
ção — Código da Bolsa de Emprego Público OE201809/0240.
Nos termos e para os efeitos previstos nos n.os 4, 5 e 6 do artigo 36.º, con-

jugado com a alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, na sua atual redação, torna -se público que se encontra 
afixada nas instalações do Município de Felgueiras e disponibilizada na 
página eletrónica, em www.cm -felgueiras.pt, a lista de ordenação final 


