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Candidatos Excluídos a):
Ana Maria Dinis de Barros
Ana Margarida Nunes da Costa
Ana Rita Cardoso Gonçalves
Carlos Eduardo Monteiro dos Santos
Cathy Afonso Dias
Joana Raquel Reis Fontes
João Francisco Diogo Roveredo

a) Excluídos(as) por falta de comparência à entrevista profissional 
de seleção.

Nos termos do Decreto -Lei n.º 564/99, de 21 de dezembro, do projeto 
de lista cabe recurso, a interpor no prazo de 10 dias úteis a contar da 
publicação deste aviso.

10 de janeiro de 2019. — A Presidente do Júri, Ana Cristina Lopes 
Varge.

311972427 

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

Aviso n.º 8/2019/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 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-

Nome Val.

1.º Adelaide Maria Gonçalves Spínola . . . . . . . . . . . 18,8

 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

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

312050315 

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 06 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 
medicina interna, aberto pelo Aviso n.º 78/2018/M, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 250, de 28 de dezembro.

Lista Unitária de Ordenação Final 

PARTE H

 MUNICÍPIO DE ALANDROAL

Aviso n.º 2806/2019

Consolidação definitiva da mobilidade
Para 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, por meu despacho 
datado de 18 de janeiro de 2019 e conforme deliberação tomada em 
reunião da Câmara Municipal datada de 22 de janeiro de 2019, que 
foram determinadas, com efeitos a 1 de janeiro de 2019, a consolidação 
definitiva das mobilidades intercarreiras e intercategorias dos seguintes 
trabalhadores, atendendo a que se encontram reunidos todos os requisitos 
enunciados no n.º 2 do artigo 99.º -A da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
na redação resultante do aditamento realizado pelo artigo 270.º da Lei 
n.º 42/2016, de 28 de dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado 
para o ano de 2017:

Manuel João Pinto Santana, consolidação da mobilidade intercate-
gorias na categoria de Encarregado Operacional, carreira de Assistente 
Operacional, posicionado na 1.ª posição, nível 8 da Tabela Remuneratória 
Única, a que corresponde o valor de (euros) 837,60€; (oitocentos e trinta 
e sete euros e sessenta cêntimos);

Isauro Manuel de Matos Manuelito, consolidação da mobilidade 
intercategorias na categoria de Encarregado Operacional, carreira de 
Assistente Operacional, posicionado na 1.ª posição, nível 8 da Tabela 
Remuneratória Única, a que corresponde o valor de (euros) 837,60€; 
(oitocentos e trinta e sete euros e sessenta cêntimos);

Joaquim António Coelho Gervásio, consolidação da mobilidade in-
tercategorias na categoria de Encarregado Operacional, carreira de 
Assistente Operacional, posicionado na 3.ª posição, nível 10 da Tabela 
Remuneratória Única, a que corresponde o valor de (euros) 944,02€; 
(novecentos e quarenta e quatro euros e dois cêntimos);

José Pereira Nabais Pacheco, consolidação da mobilidade interca-
tegorias na categoria de Coordenador Técnico, carreira de Assistente 

Técnico, posicionado na 2.ª posição, nível 17 da Tabela Remuneratória 
Única, a que corresponde o valor de (euros) 1.304,46€; (mil trezentos 
e quatro euros e quarenta e seis cêntimos);

Maria Helena Bilro Vitória Félix, consolidação da mobilidade inter-
carreiras, na categoria e carreira de Técnica Superior, posicionada na 
4.ª posição, nível 23 da Tabela Remuneratória Única, a que corresponde 
o valor de (euros) 1.613,42€; (mil seiscentos e treze euros e quarenta 
e dois cêntimos).

28 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, João 
Maria Aranha Grilo.

312017373 

 MUNICÍPIO DE ALMADA

Aviso (extrato) n.º 2807/2019
Para os devidos efeitos torna -se público que autorizei, em 09 -01 -2019, 

a consolidação definitiva da mobilidade interna, a partir de 01 -02 -2019, 
do Assistente Operacional na área de atividade de Condutor de Máquinas 
Pesadas e Veículos Especiais, Artur Gameiro Rodrigues trabalhador do 
mapa de pessoal desta Câmara Municipal.

05 -02 -2019. — A Vereadora dos Serviços Municipais de Recursos 
Humanos, Saúde Ocupacional, Higiene Urbana, Manutenção e Logística, 
Ação e Intervenção Social e Habitação, Maria Teodolinda Monteiro 
Silveira.

312045634 

 Aviso (extrato) n.º 2808/2019
Para os devidos efeitos torna -se público que Nuno Miguel de Oliveira 

Duarte concluiu com sucesso o período experimental, cuja classificação 
final homologuei em 30/01/2019, do Contrato de Trabalho por Tempo 
Indeterminado celebrado, em 01 -12 -2017 conforme aviso publicado na 


