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Foi autorizada, com efeitos retroativos, a celebração de contrato de 
trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, com a Doutora 
Fátima Susana Mota Roboredo Amante, como Professora Adjunta Con-
vidada, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu deste 
Instituto, em regime de tempo parcial (59,5 %), com a remuneração 
mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 185, do vencimento 
de Professor Adjunto em tempo integral, pelo período de 26 -02 -2019 
a 27 -07 -2019.

Foi autorizada, a celebração de contrato de trabalho em funções públi-
cas a termo resolutivo certo, com o Licenciado Adriano Augusto Barreto 
Simões Ramos, como Assistente Convidado, para a Escola Superior 
de Tecnologia e Gestão de Viseu deste Instituto, em regime de tempo 
parcial (37,5 %), com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao 
escalão 1, índice 100, do vencimento de Assistente em tempo integral, 
pelo período de 04 -03 -2019 a 31 -07 -2019.

De 11 -03 -2019
Foi autorizada, a celebração do contrato de trabalho em funções pú-

blicas por tempo indeterminado em período experimental de cinco anos, 
com a Doutora Teresa de Jesus Silva dos Santos Neto, como Professora 
Adjunta, nos termos do Decreto -Lei n.º 207/2009 de 31 de agosto, na 
redação dada pela Lei n.º 7/2010 de 13 de maio e artigo 5.º do Decreto-
-Lei n.º 45/2016 de 17 de agosto, para o exercício de funções na Escola 
Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, com efeitos retroativos à data 
de 01 -11 -2018, posicionada no escalão 1 índice 185 da tabela remune-

ratória do pessoal docente do ensino superior politécnico, em regime 
de tempo integral e exclusividade.

De 14 -03 -2019
Foi autorizada, com efeitos retroativos, mediante celebração de 

adenda, a renovação do contrato de trabalho em funções públicas a 
termo resolutivo certo, com o Doutor Pedro Miguel de Oliveira Martins, 
como Professor Adjunto Convidado, para a Escola Superior de Tec-
nologia e Gestão de Viseu deste Instituto, com a remuneração mensal 
ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 185, do vencimento de 
Professor Adjunto em tempo integral e exclusividade, pelo período de 
07 -03 -2019 a 06 -03 -2020.

Foi autorizada, a celebração do contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado em período experimental de cinco 
anos, com a Doutora Paula Alexandra Cruz da Silva Xavier, como 
Professora Adjunta, nos termos do Decreto -Lei n.º 207/2009 de 31 de 
agosto, na redação dada pela Lei n.º 7/2010 de 13 de maio e artigo 5.º do 
Decreto -Lei n.º 45/2016 de 17 de agosto, para o exercício de funções na 
Escola Superior de Educação de Viseu, com efeitos retroativos à data de 
01 -02 -2019, posicionada no escalão 1 índice 185 da tabela remuneratória 
do pessoal docente do ensino superior politécnico, em regime de tempo 
integral e exclusividade.

29 de março de 2019. — O Vice -Presidente, Professor José Bastos.
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PARTE G

 CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE LISBOA CENTRAL, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 6595/2019
Para cumprimento do disposto na Portaria n.º 227/2007, de 05 -03, que aprovou o Regulamento dos Ciclos de Estudos Especiais, faz -se pú-

blica a lista de candidatos admitidos ao XVIII Ciclo de Estudos Especiais de Neonatologia do CHLC, EPE, aberto pelo aviso n.º 14893/2015, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 248, de 21 -12 -2016, após processo de avaliação curricular, nos quais foram aprovados por 
unanimidade:

Candidatos admitidos
Dra. Jenny Cecília Fernandes Gonçalves
Dra. Joana Margarida de Almeida Santos Martins
Dra. Maria Isabel Coelho Póvoas
22 de março de 2019. — O Diretor da Área de Gestão de Recursos Humanos, António Pedro Romano Delgado.
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 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 6596/2019
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, alterada pela Lei n.º 84/2015, de 07 de agosto, 

torna -se público que a trabalhadora, abaixo identificada, cessou a relação jurídica de emprego público, por motivo de aposentação, no dia 1 de 
abril de 2019.

Maria José Gomes Castro Machado — Assistente de Ginecologia/Obstetrícia.
2 de abril de 2019. — O Diretor do Departamento de Gestão de Recursos Humanos e Gestão Documental, Manuel Alexandre Costa.
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