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INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO
Despacho n.º 1095/2014

Subdelegação de competências no subdiretor da Escola Superior
de Desporto e Lazer
Nos termos do disposto nos artigos 35.º a 40.º do CPA, conjugado com
o n.º 4 do artigo 92.º do RJIES, e no n.º 2 do artigo 53.º dos Estatutos do
Instituto Politécnico de Viana do Castelo, homologados pelo Despacho
Normativo n.º 7/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 26, de 06 de fevereiro de 2009, subdelego no subdiretor da Escola
Superior de Desporto e Lazer a competência para autorizar a realização
de despesas, na respetiva escola, até ao limite de 2.000,00€, delegada
em mim pelo Presidente do IPVC através do Despacho n.º 3086/2013,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 40, de 26 de fevereiro
de 2013.
A presente subdelegação de competências implica a subdelegação de
assinatura relativa às matérias subdelegadas, bem como a correspondência e expediente a elas respeitante.
Esta subdelegação de poderes entende-se feita sem prejuízo dos poderes de avocação, supervisão e revogação previstos na lei, devendo
nos atos praticados ao abrigo deste despacho fazer-se menção do uso

da competência subdelegada, nos termos do disposto no artigo 38.º
do CPA.
Consideram-se ratificados todos os atos praticados pelo subdiretor no
âmbito da competência ora subdelegada, desde o dia 1 de janeiro de 2014
até à publicação do presente despacho no Diário da República.
10 de janeiro de 2014. — O Diretor da Escola Superior de Desporto
e Lazer, Luís Paulo Rodrigues.
207533076

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU
Despacho (extrato) n.º 1096/2014
Despacho de 25-11-2013 do Senhor Presidente do Instituto Politécnico de Viseu.
Denunciado o contrato de trabalho em funções públicas a termo
resolutivo certo, celebrado entre a Equiparada a Assistente, Prof.ª Doutora Anabela Fernandes Guedes e o Instituto Politécnico de Viseu, com
efeitos a 11 de janeiro de 2014.
13 de janeiro de 2014. — O Administrador do Instituto Politécnico
de Viseu, Mário Luís Guerra Sequeira e Cunha.
207530938

PARTE G
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, E. P. E.
Aviso (extrato) n.º 914/2014
Para conhecimento dos interessados, torna-se pública a lista de candidatos admitidos e excluídos ao procedimento concursal para o preenchimento de um posto de trabalho na categoria de assistente graduado
sénior hospitalar de anestesiologia da carreira especial médica, do mapa
de pessoal da Unidade Local de Saúde da Guarda, E. P. E. publicado no
Diário da República, 2.ª série n.º 233 de 2 de dezembro de 2013, aviso
n.º 14785/2013 retificado, pela declaração n.º 10/2014, publicada no
Diário da República 2.ª série n.º 2, de 3 de janeiro de 2014.
Candidatos Admitidos: 1)
Joaquim Manuel Vieira da Silva Viana
Maria José Pinto Barros Pereira
Paula Maria Pais Mamede Fonseca
Candidatos Excluídos
(Não Houve candidatos Excluídos)
1) Os candidatos admitidos dispõem de um prazo de 15 dias úteis,
a partir do dia 8 de janeiro de 2014, para a entrega de 5 exemplares de
um Projeto de Gestão Clínica de Serviço ou Unidade.
10 de janeiro de 2014. — O Presidente do Conselho de Administração,
Dr. Vasco Teixeira Lino.
207529918

-Lei n.º 73/90, de 6 de março, alterado pelo n.º 15 do artigo 31.º do
Decreto-Lei n.º 44/2007, de 23 de fevereiro e alínea c) do artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 266-D/2012, de 31 de dezembro.
Rui Manuel Bivar Abrantes, assistente graduado de medicina geral e
familiar, autorizada a redução do seu horário semanal (para 36 horas), ao
abrigo do n.º 10 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 73/90, de 6 de março,
alterado pelo n.º 13 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 44/2007, de 23
de fevereiro e alínea c) do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 266-D/2012,
de 31 de dezembro.
23 de dezembro de 2013. — A Presidente do Conselho de Administração, Dr.ª Dorinda Maria Carvalho Gomes Calha.
207530087
Deliberação (extrato) n.º 70/2014
Por deliberação de 18 de dezembro de 2013 do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E. P. E., foi
autorizada a exoneração à técnica principal de cardiopneumologia, da
carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica, Carina Susana Simões
Carvalho Neves da Silva ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 32.º
da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, com efeitos a partir de 26 de
dezembro de 2013.
27 de dezembro de 2013. — A Presidente do Conselho de Administração, Dr.ª Dorinda Maria Carvalho Gomes Calha.
207530095
Despacho (extrato) n.º 1097/2014

Por deliberação de 12 de dezembro de 2013 do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E. P. E.:

Por despacho de 15 de dezembro de 2013 do Sr. Secretário de Estado
da Administração Pública, foi autorizada a cessação da relação jurídica
de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, com o Assistente Operacional Bruno
José Abreu Neves da Silva, ao abrigo do Programa de Rescisões por
Mútuo Acordo, aprovado pela Portaria n.º 221-A/2013, de 8 de julho,
com efeitos a 31 de dezembro de 2013.

Jorge Manuel Miranda Rodrigues Costa, assistente graduado hospitalar, área de imuno-hemoterapia, autorizada a redução do seu horário
semanal (para 36 horas), ao abrigo do n.º 10 do artigo 31.º do Decreto-

3 de janeiro de 2014. — A Presidente do Conselho de Administração,
Dr.ª Dorinda Maria Carvalho Gomes Calha.
207530151

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, E. P. E.
Deliberação (extrato) n.º 69/2014

