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Aviso n.º 3031/2016

Procedimento concursal comum conducente ao recrutamento de
pessoal médico para a categoria de assistente graduado sénior
de Cirurgia Geral, da carreira médica hospitalar — Publicação
da lista unitária de ordenação final dos candidatos.
Torna-se pública a lista unitária de ordenação final dos candidatos,
devidamente homologada por deliberação do Conselho de Administração da Escala Braga — Sociedade Gestora do Estabelecimento, S. A.,
relativa ao procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de um (1) posto de trabalho no Hospital de Braga — PPP para
a categoria de assistente graduado sénior de Cirurgia Geral da carreira
médica hospitalar, a que se reporta o Aviso n.º 15037/2015, publicado
na 2.ª série do Diário da República, n.º 250 de 23 de dezembro de 2015
nos termos do Despacho do Ex.mo Senhor Secretário de Estado da Saúde
n.º 4827-C/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89 de
08 de maio de 2015 e da autorização concedida através do Despacho

n.º 2619-I /2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49,
de 11 de março de 2015.
Ordenação

Nome

Nota final

1.º
2.º
3.º
4.º

Joaquim António Gomes Sobrinho Falcão . . .
Maria da Conceição Araújo Antunes . . . . . . .
José Manuel Maia da Costa . . . . . . . . . . . . . .
Fernando José da Cruz Manso . . . . . . . . . . . .

15,3
13,6
12,6
10,8

A lista unitária de ordenação final, e a correspondente homologação, foi notificada aos candidatos, por correio eletrónico e afixada no
placard do Serviço dos Recursos Humanos e disponibilizada na página
eletrónica da Instituição.
29 de fevereiro de 2016. — Pela Direção de Recursos Humanos,
Joana Cal.
209393241

PARTE J1
FINANÇAS
Autoridade Tributária e Aduaneira
Aviso n.º 3032/2016
Nos termos previstos no n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de
15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de
dezembro, com a última redação introduzida pela Lei n.º 128/2015,
de 3 de setembro e por despacho da Diretora-Geral, de 2016.02.26,
faz-se público que a Autoridade Tributária e Aduaneira, vai proceder
à abertura, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia da publicitação
na Bolsa de Emprego Publico (BEP), de procedimento concursal de
recrutamento para seleção de um dirigente intermédio de 1.º grau, com
as atribuições constantes no artigo 36.º da Portaria n.º 320-A/2011, de
30 de dezembro, referente ao cargo de diretor de finanças adjunto da
Direção de Finanças de Aveiro.
A indicação dos requisitos legais de provimento, do perfil pretendido,
da composição do júri e dos métodos de seleção serão publicitados na
BEP, conforme disposto nos n.º 1 e 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de
dezembro, com a última redação introduzida pela Lei n.º 128/2015,
de 3 de setembro, no prazo de 2 dias úteis a contar da publicação do
presente aviso.
29 de fevereiro de 2016. — O Chefe de Divisão, Manuel Silvares
Pinheiro.
209393322

CULTURA
Direção-Geral do Livro, dos Arquivos
e das Bibliotecas
Aviso (extrato) n.º 3033/2016
Procedimento Concursal para provimento de cargo de direção intermédia de 1.º grau da Direção de Serviços Arquivo Nacional
Torre do Tombo, unidade orgânica nuclear da Direção-Geral do
Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas.
1 — Nos termos da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, diploma que
aprova o Estatuto do Pessoal Dirigente, alterado e republicado pela
Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, faz-se público que, por despacho
do dirigente máximo da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das
Bibliotecas, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis a contar do

primeiro dia da publicitação na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento concursal para o provimento do cargo de direção intermédia
do 1.º grau da Direção de Serviços Arquivo Nacional Torre do Tombo,
unidade orgânica nuclear da DGLAB conforme estipula a alínea d) do
artigo 1.º da Portaria n.º 192/2012, de 19 de junho, publicado no Diário
da República, 1.ª série n.º 117.
2 — Os requisitos formais de provimento, perfil exigido, composição do júri e métodos de seleção, serão publicitados na Bolsa
de Emprego Público, no prazo de dois dias úteis após a publicação do presente aviso no Diário da República, de acordo com
o disposto nos n. os 1 e 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15
de janeiro.
18 de fevereiro de 2016. — O Diretor-Geral, Silvestre de Almeida
Lacerda.
209378224

UNIVERSIDADE DOS AÇORES
Reitoria
Aviso n.º 3034/2016
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15
de janeiro, faz-se público que se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias
úteis, a contar do dia de publicitação na Bolsa de Emprego Público
(BEP), procedimento concursal para o provimento do cargo de Diretor
do Serviço de Tecnologias de Informação e Comunicação da Universidade dos Açores, cargo de direção intermédia de 1.º grau, criado pelo
Despacho Reitoral n.º 11786/2014, de 15 de setembro de 2014, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 182, de 22 de setembro de 2014, e
cujo Regulamento foi aprovado pelo Despacho n.º 2438/2016, de 3 de
fevereiro de 2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 33,
de 17 de fevereiro de 2016.
A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido,
da composição do júri e dos métodos de seleção e outras informações
de interesse para a apresentação das candidaturas, consta da publicitação
da oferta na BEP, a ocorrer no prazo máximo de três dias úteis após a
publicação do presente aviso no Diário da República.
26 de fevereiro de 2016. — O Reitor da Universidade dos Açores,
João Luís Roque Baptista Gaspar.
209395283
Aviso n.º 3035/2016
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, faz-se público que se encontra aberto, pelo prazo de

