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PARTE G
CENTRO HOSPITALAR COVA DA BEIRA, E. P. E.
Aviso n.º 14053/2017
Lista unitária de ordenação final dos candidatos aos procedimentos
concursais para preenchimento de um posto de trabalho na categoria de Assistente Hospitalar de Anestesiologia e de Assistente
Hospitalar de Pediatria da carreira especial médica — área de
exercício hospitalar.
Para conhecimento dos interessados, torna-se pública a lista unitária
de ordenação final dos candidatos aos procedimentos concursais para
o preenchimento de um posto de trabalho na categoria de Assistente
Hospitalar de Anestesiologia e de Assistente Hospitalar de Pediatria
de pessoal do Centro Hospitalar Cova da Beira, E. P. E., publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 128, de 5 de julho de 2017, Aviso
n.º 7560/2017.

Lista unitária de ordenação final
Anestesiologia
1.º Classificado — Ana Rita Dinis Borges — Classificação final de
19 valores.
Pediatria
1.º Classificado — Nuno Ricardo Anselmo Lourenço — Classificação
final de 19 valores.
A lista unitária de ordenação final dos candidatos foi homologada,
após conclusão da formalidade de audiência prévia dos interessados, por
deliberação do Conselho de Administração e notificada aos candidatos.
25 de outubro de 2017. — O Presidente do Conselho de Administração, Dr. João José Casteleiro Alves.
310902927

PARTE H
MUNICÍPIO DE ÁGUEDA

MUNICÍPIO DE ALCOUTIM

Aviso n.º 14054/2017

Edital (extrato) n.º 915/2017

Conclusão do período experimental

Consulta pública de Alteração ao Regulamento Municipal
de Atribuição de Bolsas de Estudo — Dr. João Dias
para Estudantes do Ensino Superior do Concelho de Alcoutim

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, na sequência da celebração do
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
foi homologada por meu despacho datado de 3 de novembro de 2017,
a ata do júri responsável pelo acompanhamento e avaliação final que
comprova que foi concluído com sucesso o período experimental do
trabalhador Cláudio Jorge Rodrigues Coelho, recrutado no âmbito do
procedimento concursal comum, com caráter excecional, de recrutamento para ocupação de um posto de trabalho para Técnico Superior
Engenheiro Eletrotécnico, inserido na carreira/categoria de Técnico
Superior, tendo-lhe sido atribuído a classificação de 18,02 valores.
3 de novembro de 2017. — A Vereadora, Elsa Margarida de Melo
Corga.
310933659

MUNICÍPIO DE ALCÁCER DO SAL
Aviso (extrato) n.º 14055/2017
No exercício da competência que me é atribuída pelo n.º 4 do
artigo 43.º, conjugado com o disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 42.º,
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, designo sob proposta dos Vereadores, Ana Luísa Alferes Pinto Soares, Manuel Vítor Nunes de Jesus e
Nuno Miguel Besugo Pestana, para integrarem o Gabinete de Apoio à
Vereação, os senhores José Manuel dos Mártires Balona e Susana Maria
Quintas Semião, para o cargo de Secretários, com efeitos a partir do dia
26 de outubro de 2017.
7 de novembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Vítor Manuel
Chaves de Caro Proença.
310903437

Osvaldo dos Santos Gonçalves, presidente da Câmara Municipal
de Alcoutim, torna público, de harmonia com a deliberação do órgão
executivo, tomada na sua reunião realizada em 08 de novembro de 2017
e nos termos do disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, que as alterações ao Regulamento Municipal
de Atribuição das Bolsas de Estudo “Dr. João Dias” para estudantes do
ensino Superior do Concelho de Alcoutim encontrem-se em consulta
pública, durante 30 dias, a contar da data de publicação do presente
edital no Diário da República.
As referidas alterações ao regulamento encontram-se disponíveis
para consulta no Gabinete de Ação Social, Saúde e Educação, Rua do
Município, n.º 12, 8970-066 Alcoutim, todos os dias úteis e durante o
horário normal de expediente, onde os interessados poderão apresentar
por escrito, dirigidas ao presidente da Câmara Municipal, ou enviar por
via postal para Rua do Município, n.º 12, 8970-066 Alcoutim, por fax
281546363 ou e-mailgeral@cm-alcoutim.pt, durante o referido prazo,
as observações ou sugestões que entenderem por convenientes.
Para constar e devidos efeitos se publica o presente edital e outros
de igual teor, que além do Diário da República e do sítio eletrónico
deste Município (www.cm-alcoutim.pt), vão ser afixados nos lugares
públicos do costume.
08 de novembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Osvaldo dos
Santos Gonçalves.
310906312

MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR
Aviso (extrato) n.º 14056/2017
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho de
30 de outubro de 2017, no uso da competência que me é conferida pelo

