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PARTE C
SAÚDE
Gabinete do Secretário de Estado da Saúde
Despacho n.º 5536-A/2016
Considerando a entrada em vigor da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março,
e o Decreto-Lei n.º 18/2016, de 13 de abril, diplomas que aprovam,
respetivamente, o Orçamento do Estado para 2016 e as disposições
necessárias à sua execução;

Considerando a necessidade de assegurar a regularidade do recrutamento de efetivos no âmbito do Serviço Nacional de Saúde:
Determino:
1 — Revogo o despacho n.º 342-C/2015, de 13 de janeiro, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 8, de 13 de janeiro de 2015.
2 — O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da sua
publicação no Diário da República.
19 de abril de 2016. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Martins dos Santos Delgado.
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PARTE H
MUNICÍPIO DE PENICHE
Aviso (extrato) n.º 5321-A/2016
Processo n.º 40/02-02 (2015)
Listas unitárias de ordenação final provisória dos candidatos
aprovados e notificações para pronúncia de interessados
Em cumprimento do disposto na Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril
e conforme o ponto 13 do Aviso n.º 9082/2015, publicado na 2.ª série
do Diário da República n.º 159, em 17 de agosto de 2015, torno público
que se encontra afixada no átrio do Edifício Cultural deste Município

II SÉRIE

e disponibilizadas na página da Internet (www.cm-peniche.pt), a Lista
Unitária de Ordenação Final Provisória dos Candidatos Aprovados e
Notificações para Pronúncia de Interessados, por mim homologadas
em 19 de abril de 2016, referente ao Procedimento Concursal Comum
com vista ao recrutamento excecional de trabalhadores, para ocupação
de 1 posto de trabalho, previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal do
Município de Peniche para o ano de dois mil e quinze, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo determinado, conforme
meu despacho datado de 06 de julho de 2015, nomeadamente:
Ref.ª D) — Um lugar, na Carreira e Categoria de Assistente Operacional (Cemitério Municipal)
19 de abril de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, António
José Correia.
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