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PARTE F

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

Aviso n.º 5/2019/M

Procedimento concursal comum de recrutamento urgente para 
preenchimento de 1 (um) posto de trabalho na categoria de as-
sistente da carreira médica, na área hospitalar — Especialidade 
de reumatologia.
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 5 de fevereiro de 2019, pelo Conselho de Administração 
do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E. P. E., referente 
ao procedimento concursal comum, de recrutamento urgente, para pre-
enchimento de 1 (um) posto 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 — especialidade de 
reumatologia, aberto pelo Aviso n.º 75/2018/M, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 246, de 21 de dezembro.

Lista Unitária de Ordenação Final 

Nome Val.

1.º Lídia Carina Lopes Teixeira. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,60

 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

5 de fevereiro de 2019. — A Coordenadora da Unidade de Regimes 
e Carreiras, Susana Figueira Freitas.

312042937 

Nome Val.

1.º Sérgio Miguel Pestana Henriques  . . . . . . . . . . . . 17,3

 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

5 de fevereiro de 2019. — A Coordenadora da Unidade de Regimes 
e Carreiras, Susana Figueira Freitas.

312041584 

 Aviso n.º 6/2019/M

Procedimento concursal comum de recrutamento urgente para 
preenchimento de um posto de trabalho na categoria de assis-
tente da carreira médica, na área hospitalar — Especialidade 
de psiquiatria.
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 04 de fevereiro de 2019, pelo Conselho de Administra-
ção do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E. P. E., refe-
rente ao procedimento concursal comum, de recrutamento urgente, para 
preenchimento de 1 (um) posto 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 — especialidade de 
psiquiatria, aberto pelo Aviso n.º 71/2018/M, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 232, de 03 de dezembro.

Lista Unitária de Ordenação Final 

PARTE H

 COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO AVE

Aviso n.º 2490/2019

Procedimento concursal para recrutamento, na modalidade de con-
trato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
de 1 (um) trabalhador, com vista à ocupação de 1 (um) posto 
de trabalho na carreira e categoria de técnico superior (m/f) de 
engenharia civil, na área funcional de sistemas de informação, 
planeamento e transportes.

Homologação da Lista Unitária Final
Nos termos e para os efeitos previstos nos n.º 4, 5 e 6 do ar-

tigo 36.º, conjugado com a alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Por-
taria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, torna -se 
público e notificam -se os candidatos que a lista unitária de ordenação 
final dos candidatos aprovados no procedimento concursal para 
recrutamento, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado de 1 (um) trabalhador, com vista 

à ocupação de 1 (um) posto de trabalho na carreira e categoria de 
técnico superior (m/f) de engenharia civil, na área funcional de 
sistemas de informação, planeamento e transportes, conforme Aviso 
n.º 10884/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 153, 
de 9 de agosto de 2018, foi homologada por meu despacho, datado 
de 17.01.2019, encontrando -se afixada na sede da Comunidade In-
termunicipal do Ave, sito na Rua Capitão Alfredo Guimarães, n.º 1, 
4800 -019 Guimarães, e disponibilizadas na página eletrónica da 
Comunidade Intermunicipal do Ave, em http://www.cim -ave.pt.

26 de janeiro de 2019. — O Presidente, Raul Cunha, Dr.
312012975 

 MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR

Aviso (extrato) n.º 2491/2019
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 foi celebrado contrato 


