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Diário da República, 2.ª série — N.º 235 — 9 de dezembro de 2016
Aviso n.º 15416/2016
Nos termos do disposto no n.º 5 da cláusula 26.ª do ACT relativo
à tramitação concursal de recrutamento para postos de trabalho da
carreira médica, publicado no BTE, n.º 48, de 29/12/2011, e no
n.º 6 do artigo 24.º da Portaria n.º 207/2011, de 24 de maio, com
as alterações introduzidas pela Portaria n.º 355/2013, de 10 de dezembro, torna-se pública a lista unitária de ordenação final relativa
ao procedimento concursal conducente ao recrutamento de pessoal
médico, para um (1) lugar na categoria de assistente graduado
sénior, na especialidade de Dermato -Venereologia, da carreira
médica hospital, do mapa de pessoal do Instituto Português de
Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E. P. E., a que se reporta o
aviso n.º 8220/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 124, de 30 de junho de 2016.
Em reunião do Conselho de Administração do IPO de Lisboa, de
4 de novembro de 2016, foi deliberado homologar a lista unitária de
ordenação final de candidatos referente ao procedimento concursal
comum para o recrutamento de um Assistente Graduado Sénior, anteriormente referenciado, aberto nos termos do disposto do Despacho
n.º 4827-C/2015, de 7 de maio, publicado na 2.ª série do Diário da
República, n.º 89, de 8 de maio de 2015, do Secretário de Estado da
Saúde, retificada pela Declaração de Retificação n.º 369-A/2015,
publicada na 2.ª série do Diário da República, n.º 95, de 18 de maio
de 2015, e pela Declaração de Retificação n.º 475-A/2015, publicada
na 2.ª série do Diário da República, n.º 112, de 11 de junho de 2015 e
considerando a autorização concedida pelo Despacho n.º 2619-I/2015,
de 10 de março, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 49,
11 de março de 2015, dos Ministros de Estado e das Finanças e da
Saúde.
Assim:

A presente homologação será afixada no Serviço de Gestão de
Recursos Humanos do Instituto Português de Oncologia de Lisboa
Francisco Gentil, E. P. E., e disponibilizada na página eletrónica
deste Instituto.
Da homologação da lista unitária de ordenação final pode ser interposto recurso administrativo, de acordo com termos previstos.
29 de novembro de 2016. — O Presidente do Conselho de Administração, Francisco Ventura Ramos.
210058291
Despacho n.º 14914/2016
Torna-se público que, por despacho da Dr.ª Teresa Carneiro, Vogal
do Conselho de Administração, foi, ao abrigo do disposto no n.º 6 do
artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 437/91, de 8 de novembro, mantido em
vigor pelo artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 248/2009, de 22 de setembro,
autorizado, com efeitos a 25 de abril de 2017, o pedido de renúncia
ao regime de horário acrescido, apresentado pela Enfermeira Sandra
Cristina Silva Neves.
29 de novembro de 2016. — A Vogal do Conselho de Administração,
Maria Teresa Fernandes Jesus Sousa Carneiro.
210058801

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, E. P. E.
Deliberação n.º 1871/2016

Candidato Único: Dr.ª Cecília Silva Nunes de Moura Dionísio, com
a classificação final de 19,72 valores.

Por deliberação do Conselho de Administração da Unidade Local
de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E., de 10 de novembro de 2016, foi
autorizada a acumulação de funções privadas a Maria João Delgado
Modesto Hrotko, Assistente Graduada Hospitalar na AFFIDEA.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

A lista unitária de ordenação final foi homologada, após conclusão
da formalidade de audiência prévia dos interessados.

29 de novembro de 2016. — A Presidente do Conselho de Administração, Margarida Rebelo da Silveira.
210058283

PARTE H
MUNICÍPIO DE ALBERGARIA-A-VELHA
Aviso n.º 15417/2016
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do Presidente da Câmara Municipal de 29 de novembro de 2016 e por inexistência de candidatos à prossecução do mesmo, foi homologada a cessação do
procedimento concursal comum, para constituição de relação jurídica de
emprego público, para preenchimento de um posto de trabalho do mapa
de pessoal da Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha, na categoria de
Assistente Operacional (Apoio Educativo), na modalidade de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, aberto por
aviso publicado na IIª série do Diário da República n.º 212 de 04 de
novembro 2016.
29 de novembro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal,
António Augusto Amaral Loureiro e Santos.
310058956

MUNICÍPIO DE ALMADA
Aviso (extrato) n.º 15418/2016
Para os devidos efeitos e nos termos do n.º 11 do artigo 21.º da Lei
n.º 2/2004 de 15-01, na redação dada pela Lei n.º 64/2011 de 22-12,
adaptada à Administração Local pela Lei n.º 49/2012 de 29-08, torna-se
público que por meu despacho de 19-10-2016, designei, em regime de
comissão de serviço pelo período de três anos a partir de 01-12-2016,
para o exercício do cargo de Chefe da Divisão Administrativa a licenciada Sandra Cristina dos Santos Morgado Desterro, por esta reunir
os requisitos legais e ter demonstrado possuir experiência, formação

e conhecimentos relacionados com as atividades a desenvolver, comprovados pela nota curricular (anexa), nos termos da proposta do júri
nomeado para o efeito e após análise dos curricula dos candidatos e da
realização da entrevista profissional (pública).
Nota curricular
Nome: Sandra Cristina dos Santos Morgado Desterro
Data de nascimento: 18 de novembro de 1976
Habilitações académicas: Licenciatura em História, na Universidade
Autónoma de Lisboa, em setembro de 1999.
Percurso Profissional na Câmara Municipal de Almada: Desde janeiro
de 2009 Técnica Superior (Arquivista).
28-11-2016. — O Vereador dos Serviços Municipais de Recursos
Humanos e Saúde Ocupacional, Lic. José Manuel Raposo Gonçalves.
310057092

MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR
Aviso (extrato) n.º 15419/2016
Conclusão com sucesso de período experimental
Para efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, torna-se público que Emanuel Guerreiro Mestre concluiu
com sucesso o seu período experimental de vínculo na carreira/categoria
de assistente operacional na sequência da celebração de contrato de
trabalho em funções públicas, a termo resolutivo certo, com esta Câmara
Municipal, tendo obtido uma avaliação final de 15,20 valores.

