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 HOSPITAL DO ESPÍRITO SANTO DE ÉVORA, E. P. E.

Aviso n.º 12440/2013
Faz-se público, que o procedimento concursal simplificado, para 

preen chimento de um posto de trabalho para a categoria de Assistente, 
área hospitalar de Endocrinologia da Carreira Médica, aberto por Aviso 
(extrato) n.º 127/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 3 
de 04/01/2013, cessa em virtude de a única candidata aprovada não acei-
tar a colocação. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).

26 de setembro de 2013. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recur-
sos Humanos, Maria Teresa Rodrigues dos Santos Correia Fernandes.

207282008 

 Aviso n.º 12441/2013
Para os devidos efeitos, torna -se público que o procedimento con-

cursal simplificado, para preenchimento de um posto de trabalho, na 
categoria de Assistente Hospitalar de Oncologia Médica, aberto por 
aviso n.º 129/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 3 
de 04/01/2013, cessa em virtude de o único candidato aprovado não 
aceitar a colocação. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).

27 de setembro de 2013. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recur-
sos Humanos, Maria Teresa Rodrigues dos Santos Correia Fernandes.

207284163 

 Aviso n.º 12442/2013
Faz -se público, que o procedimento concursal simplificado, para 

preenchimento de um posto de trabalho para a categoria de Assistente, 
área hospitalar de Cirurgia Vascular da Carreira Médica, aberto por Aviso 
(extrato) n.º 126/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, 

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 12443/2013

Lista de Classificação final do procedimento concursal para preen-
chimento de dois postos de trabalho na categoria de Assistente de 
Medicina Geral e Familiar da carreira especial médica — área 
de exercício de cuidados primários.
Para conhecimento dos interessados torna -se pública, após homologa-

ção por Deliberação do Conselho de Administração de 18 de setembro 
de 2013, da lista de classificação final do procedimento concursal para 
preenchimento de dois postos de trabalho, na categoria de Assistente 
de Medicina Geral e Familiar da carreira médica — área de exercício 
de cuidados primários, aberto por Aviso n.º 9030/2013, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 134, de 15 de julho.

1.ª Sandrina Lopes Monteiro: 18,50 valores;
2.ª Sandrina Gomes Rodrigues: 18,16 valores
27 de setembro de 2013. — O Responsável pelos Recursos Humanos, 

Dr. José Augusto Peixoto Sousa Teixeira.
207282876 

n.º 3 de 04/01/2013, cessa em virtude de o único candidato aprovado 
não aceitar a colocação. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de 
Contas).

27 de setembro de 2013. — A Diretora do Serviço de Gestão de 
Recursos Humanos, Maria Teresa Rodrigues dos Santos Correia Fer-
nandes.

207284074 

PARTE H

 COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DÃO LAFÕES

Aviso n.º 12444/2013
Em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2009, de 27 e fevereiro, torna -se público que, por despacho 
do Presidente do Conselho Executivo, foi homologada a conclusão com 
sucesso do período experimental de:

Sandra Isabel Nunes Carvalho, na carreira e categoria de técnica 
superior;

José Carlos de Oliveira Almeida, na carreira e categoria de técnico 
superior.

26 de setembro de 2013. — O Presidente do Conselho Executivo, 
Carlos Manuel Marta Gonçalves (Dr.)

307280712 

 MUNICÍPIO DA AMADORA

Aviso n.º 12445/2013
Nos termos do n.º 6, do artigo 36.º, da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 

de janeiro, torna-se público a lista unitária de ordenação final, homolo-
gada por meu despacho de 10 de setembro de 2013, a qual se encontra 
publicada em www.cm-amadora.pt, dos candidatos aprovados no pro-
cedimento concursal comum para a contratação em funções públicas 
por tempo indeterminado, com vista à ocupação de 1 lugar, do mapa de 
pessoal, na carreira de Técnico Superior (na área de engenharia civil), 
aberto por aviso publicado na II.ª série no Diário da República n.º 96, 
de 20 de maio de 2013.

10 de setembro de 2013. — Por delegação de competências do Presi-
dente da Câmara, conferida pelo Despacho n.º 34/P/2009, de 26.10.2009, 
a Vereadora Responsável pela Área de Recursos Humanos, Rita Ma-
deira.

307264618 

 Aviso n.º 12446/2013
Para os devidos efeitos, e em cumprimento do disposto na alínea b), 

do n.º 1, do artigo 37.º, da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, se 
anuncia que por meu despacho, na sequência de procedimento concursal 
comum para a contratação em funções públicas por tempo indeterminado, 
com vista à ocupação de um lugar, do mapa de pessoal, na categoria de 
Técnico Superior (área da engenharia civil), aberto por aviso publicado 
na 2.ª série do Diário da República, n.º 96, de 20 de maio de 2013, de 
acordo com a ordenação da respetiva lista unitária final, foi designado, 
para celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, na categoria de Técnico Superior, o candidato Rodrigo 
Ventura da Luz Gonçalves Gomes, com efeitos a 12 de setembro de 
2013.

O contratado auferirá uma remuneração mensal ilíquida de 1201,48 €, 
correspondente à 2.ª posição remuneratória, nível 15, da Tabela Remu-
neratória Única da citada categoria.

12 de setembro de 2013. — Por delegação de competências do
Presidente da Câmara, a Vereadora Responsável pela Área de Recursos 
Humanos, Rita Madeira.

307268652 

 MUNICÍPIO DE CÂMARA DE LOBOS

Regulamento n.º 385/2013

Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo

Arlindo Pinto Gomes, Presidente da Câmara Municipal de Câmara de 
Lobos, torna público que, a Assembleia Municipal, em sessão realizada 
em 10 de setembro de 2013, ao abrigo do artigo 241.º da Constituição da 
República Portuguesa, e no uso da competência conferida pela alínea a, 
do n.º 2, do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com as 




