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 Deliberação (extrato) n.º 221/2019
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar 

Tondela -Viseu E. P. E. de 04 de janeiro de 2019:
Helena Isabel Duarte e Pinho, assistente Graduada Sénior de Cirurgia 

Geral, do Centro Hospitalar Tondela -Viseu E. P. E., autorizada a redução 
de uma hora do seu horário semanal (de 41 para 40 horas semanais), ao 
abrigo do n.º 10 do artigo 31.º do Decreto -Lei n.º 73/90, de 06 de março, 
alterado pelo Decreto -Lei n.º 177/2009, de 04 de agosto e alínea b) da 
Circular Informativa n.º 6/2010, de 06 de junho da ACSS, com efeitos 
a 1 de janeiro de 2019.

7 de fevereiro de 2019. — O Diretor dos Recursos Humanos, 
Dr. Fernando José Andrade Ferreira de Almeida.

312051911 

 Deliberação (extrato) n.º 222/2019
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar 

Tondela -Viseu E. P. E. de 1 de fevereiro de 2019:
Isilda Manuela Cadeias Araújo Carneiro, assistente de Patologia Cli-

nica, do Centro Hospitalar Tondela -Viseu E. P. E., autorizada a dispensa 
de prestação de serviço de urgência noturna, conforme Acordo Coletivo 
de Trabalho n.º 2/2009, 13 -10 e reforçado pela Circular Informativa 
n.º 6/2010, de 06 de junho — ACSS.

7 de fevereiro de 2019. — O Diretor dos Recursos Humanos, Fer-
nando José Andrade Ferreira de Almeida.

312051725 

 Deliberação (extrato) n.º 223/2019
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar 

Tondela -Viseu, E. P. E., de 6 de dezembro de 2018, foram nomeados 
em comissão de serviço pelo período de 3 anos, para as funções de 
direção e de chefia com efeitos a 01 -01 -2019, os enfermeiros a seguir 
indicados:

Funções de Direção:

Jorge Manuel Cardoso Dias de Melo.
Maria Albertina Gonçalves Papoula Dias.

Funções de Chefia:

Jaquelina Assunção Pinto Lima.
Fernando Ferreira Pina.

 Deliberação (extrato) n.º 224/2019
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar 

Tondela -Viseu E. P. E. de 28 de dezembro 2018:
Carlos Fernando Ermida Rebelo, Assistente Graduado de Ortopedia 

do Centro Hospitalar Tondela -Viseu E. P. E., autorizada a redução de 
uma hora do seu horário semanal (de 40 para 39 hora semanal), ao 
abrigo do n.º 10 do artigo 31.º do Decreto -Lei n.º 73/90, de 06 de março, 
alterado pelo Decreto -Lei n.º 177/2009, de 04 de agosto e alínea b) da 
Circular Informativa n.º 6/2010, de 06 de junho da ACSS, com efeitos 
a 9 de fevereiro de 2019.

9 de fevereiro de 2019. — O Diretor dos Recursos Humanos, 
Dr. Fernando José Andrade Ferreira de Almeida.

312052195 

 CENTRO HOSPITALAR DE VILA NOVA DE GAIA/ESPINHO, E. P. E.

Aviso n.º 3596/2019
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar 

de Vila Nova de Gaia/Espinho, E. P. E., de 4 de fevereiro de 2019, foi 
homologada a lista unitária de ordenação final dos candidatos, referente 
ao procedimento concursal comum de acesso para preenchimento de 
um posto de trabalho na categoria de Assistente Graduado Sénior de 
Patologia Clínica, da carreira médica, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 157, de 16 de agosto de 2018, através do Aviso 
n.º 11317/2018:

Lista unitária de ordenação final dos candidatos
1.º Dr.ª Ana Paula de Oliveira Pereira da Cruz — 17,74 valores
2.º Dr.ª Maria Angelina Lameirão Santos — 16,13 valores

Da homologação da lista unitária de ordenação final dos candidatos 
pode ser interposto recurso administrativo nos termos legais.

4 de fevereiro de 2019. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Prof. Doutor António Silva Dias Alves.

312051603 

Aos enfermeiros acima referidos é aplicado o disposto no artigo 4.º 
do Decreto -Lei n.º 122/2010. de 11 de novembro. (Isento de fiscalização 
prévia do Tribunal de Contas.)

7 de fevereiro de 2019. — O Diretor dos Recursos Humanos, 
Dr. Fernando José Andrade Ferreira de Almeida.

312051628 

PARTE H

 MUNICÍPIO DE ALANDROAL

Aviso (extrato) n.º 3597/2019

Lista unitária de classificação final — PREVPAP
Nos termos do n.º 1, do artigo 10.º, da Lei n.º 112/2017, de 29 de de-

zembro, conjugado com o 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, tornam  -se públicas as listas unitárias de ordenação final dos 
candidatos, relativo aos procedimentos concursais para constituição de 
vínculo na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado para preenchimento de: — um (1) posto de trabalho de 
Técnico Superior (licenciatura em gestão); — um (1) posto de trabalho 
de Técnico Superior (engenharia de recursos hídricos); — dois (2) postos 
de trabalho de Técnico Superior (engenharia civil); — cinco (5) postos 
de trabalho de Assistente Técnico (Animadora Socioeducativa); identifi-
cados pela Câmara Municipal de Alandroal em sua deliberação de 26 de 
setembro de 2018, restrito a candidatos abrangidos pelo programa de 
regularização extraordinária de vínculos precários (PREVPAP), publi-
citados na Bolsa de Emprego Público pelos Avisos n.os OE201812/483, 
OE201812/482, OE201812/481, de 14 de dezembro, homologadas por 
meu despacho de 06 de fevereiro de 2019, e OE201812/487, homologada 

por meu despacho de 05 de fevereiro de 2019, afixadas em local visível 
e público nas instalações do Edifício da Câmara Municipal de Alandroal 
e disponibilizadas na página eletrónica em www.cm -alandroal.pt

Dos despachos de homologação das referidas listas pode ser interposto 
recurso hierárquico, nos termos do artigo 39.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.

7 de fevereiro de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, João 
Maria Aranha Grilo.

312049758 

 Aviso n.º 3598/2019

Celebração de Contratos de Trabalho por Tempo
Indeterminado — PREVPAP

Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto na alínea b) 
do n.º 1 do artigo 4.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20/06, torna -se pú-
blico que, em resultado do reconhecimento das situações de exercício 
de funções correspondentes a necessidades permanentes de serviço 
deste Município e que se encontravam formalizadas através de vínculo 


