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 CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E. P. E.

Aviso n.º 2721/2019

Lista de classificação final do concurso comum, na categoria
 de assistente graduado sénior

 de Cirurgia Cardiotorácica da carreira médica e especial médica
Para conhecimento dos interessados torna -se pública a lista de 

classificação final, homologada pelo Conselho de Administração em 
09 -01 -2019, relativa ao procedimento concursal comum para o preen-

PARTE G

chimento de um posto de trabalho para a categoria de assistente gra-
duado sénior de Cirurgia Cardiotorácica da carreira médica e especial 
médica, do mapa de pessoal do Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra, E. P. E., publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 114, 
de 15 de junho de 2015.

Lista de classificação final:
1.º Pedro Manuel Quelhas Lima Engrácia Antunes — 19,00 valores
29/01/2019. — O Diretor do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, 

Carlos Luís Neves Gante Ribeiro.
312022054 

PARTE H

 MUNICÍPIO DE ALVITO

Aviso n.º 2722/2019
Para os devidos efeitos, em conformidade com o estatuído pelo n.º 6 do 

art.º 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 06/04, torna -se público que a lista unitária 
de ordenação final relativa ao procedimento concursal comum para a 
constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para 2 (dois) 
postos de trabalho da carreira e categoria de Assistente Operacional 
(Serviços Gerais) do mapa de pessoal desta Autarquia, aberto pelo aviso 
n.º 9510/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 159 de 
18 de agosto de 2018, foi homologada por meu despacho de 06/02/2019, 
encontrando -se publicitada na página eletrónica do Município e afixada 
em local visível ao público.

6 de fevereiro de 2019. — O Presidente da Câmara, António João 
Feio Valério.

312046971 

 MUNICÍPIO DE BAIÃO

Edital n.º 275/2019
Henrique Gaspar Ribeiro, vereador do Ambiente, Obras Particulares 

e Urbanismo da Câmara Municipal de Baião
Torna público que, na sequência da Aprovação das Áreas de Reabili-

tação Urbana (ARU) do Município de Baião em reunião do Executivo 
de 08 -06 -2016 e consequente aprovação na Assembleia Municipal em 
25 -06 -2016, foram elaborados os estudos das respetivas Operações de 
Reabilitação Urbana (ORU) de acordo com o normativo estipulado no 
Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, Lei n.º 32/2012, de 14 de 
agosto, no seu artigo 17.º

Mais faz saber que a Câmara municipal de Baião, deliberou em sua 
reunião ordinária de 23 -01 -2019, aprovar as Operações de Reabilitação 
Urbana de Baião, Eiriz/Valbom, Santa Marinha do Zêzere, Pala e Mafó-
medes e submeter as mesmas a discussão pública durante o período de 
20 dias, a iniciar -se 5 dias após a publicação no Diário da República.

Durante o período de discussão pública acima fixado, podem os in-
teressados consultar o respetivo processo junto dos Serviços de Apoio 
Administrativos da DGPU desta Autarquia e no sítio da Câmara Muni-
cipal/www.cm -baiao.pt.

As sugestões, reclamações ou observações que, eventualmente ve-
nham a ser formuladas através de requerimento escrito, dirigido ao 
Presidente da Câmara devendo neste constar a identificação e o endereço 
dos seus autores e a qualidade em que o apresentam.

30 de janeiro de 2019. — O Vereador do Ambiente, Obras Particulares 
e Urbanismo, Dr. Henrique Gaspar Ribeiro.

312029223 

 MUNICÍPIO DE BEJA

Aviso n.º 2723/2019
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, na sequência da 
reserva de recrutamento interna constituída no âmbito do procedimento 
concursal comum para ocupação de 5 postos de trabalho da carreira 
e categoria de assistente operacional (auxiliar de ação educativa), do 
mapa de pessoal deste Município, foi celebrado contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado com as trabalhadoras 
Noélia Susana Barrocas Jorge, Daniela Patrícia Casimiro Ribeiro 
da Palma, Ana Lúcia Lampreia Sebastião, Iveta Miriam Godinho 
Serrano Ferreira e Ana Rosa Torres Lopes, com a remuneração base 
da 1.ª posição remuneratória da categoria, nível 1 da Tabela Remune-
ratória Única, no valor de 600,00€, com efeitos a 28/01/2019, sujeito 
a período experimental de 90 dias.

(Isento de fiscalização prévia).

29 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Paulo 
Jorge Lúcio Arsénio.

312022021 

 MUNICÍPIO DE FARO

Regulamento n.º 166/2019

Alteração ao Regulamento de Apoio ao Associativismo 
do Concelho de Faro

Rogério Bacalhau Coelho, Presidente da Câmara Municipal de Faro, 
torna público que a alteração ao regulamento referido em título, foi 
aprovada em reuniões da Câmara Municipal de 20/08/2018 e 19/11/2018 
e em sessão extraordinária da Assembleia Municipal de 17/12/2018, 
tendo sido o respetivo projeto de alteração ao regulamento precedido 
de apreciação pública, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código 
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro, mediante publicação no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 196, de 11 de outubro de 2018.

Nos termos e para os efeitos do previsto no artigo 139.º do C.P.A. a 
alteração ao regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da presente 
publicação no Diário da República.

E para constar e legais efeitos se lavrou o presente edital, o qual vai 
ser afixado nos lugares públicos de estilo e no sítio da internet.

3 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Rogério 
Bacalhau Coelho.


