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Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Louvor n.º 81/2018
Louvor — Lina Marília de Sousa Dias Ribeiro

Na sequência da cessação de funções, por aposentação, louvo a
coordenadora técnica Lina Marília de Sousa Dias Ribeiro, pelo empenho, dedicação e disponibilidade ao longo de quase 20 anos de trabalho
na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria.
As capacidades profissionais e humanas demonstradas por esta colaboradora, em especial o sentido de missão e responsabilidade em todos os
aspetos da atividade da Escola, o rigor na execução das tarefas, o sentido
crítico e a iniciativa manifestada diariamente, em muito contribuíram
para a construção e para o bom funcionamento desta Escola.
Por considerar ser justo e merecido, é lavrado o presente louvor.
Publique-se no Diário da República.
22 de dezembro de 2017. — O Diretor, Pedro Miguel Gonçalves
Martinho.
311171028

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO
Instituto Superior de Engenharia do Porto
Aviso (extrato) n.º 3310/2018
Na sequência do procedimento concursal comum para preenchimento
de dois postos de trabalho na carreira e categoria de Assistente Técnico
na área da Contabilidade do mapa de pessoal do Instituto Superior
de Engenharia do Porto, aberto pelo Aviso n.º 12385/2017, publicado

no Diário da República, 2.ª série, n.º 199 de 16 de outubro de 2017,
foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, com a trabalhadora Dorinda Maria Castro Silva, tendo
ficado posicionada na 1.ª posição remuneratória, nível remuneratório 5
da tabela remuneratória única, na carreira e categoria de assistente técnico, com o período experimental de 180 dias, com efeitos a partir de
19 de fevereiro de 2018.
19 de fevereiro de 2018. — A Secretária, Alexandra Afonso Ribeiro.
311159754
Aviso (extrato) n.º 3311/2018
Na sequência do concurso documental para provimento de três vagas de Professor Adjunto do mapa de pessoal do Instituto Superior de
Engenharia do Porto, foi autorizado o contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado com período experimental, para o
exercício de funções dos docentes:
Doutora Elza Maria Morais Fonseca, na categoria de Professor Adjunto, em regime de exclusividade, auferindo o vencimento correspondente ao índice 210, escalão 1 do anexo II do Decreto-Lei n.º 408/89,
de 18/11, com início a 19-02-2018;
Do Doutor Ramiro Carneiro Martins, na categoria de Professor Adjunto, em regime exclusividade, auferindo o vencimento correspondente
ao índice 185, escalão 1 do anexo II do Decreto-Lei n.º 408/89, de 18/11,
com inicio a 12-02-2018;
E do Doutor Jorge Américo de Oliveira Pinto Belinha, na categoria
de Professor Adjunto, em regime exclusividade, auferindo o vencimento
correspondente ao índice 185, escalão 1 do anexo II do Decreto-Lei
n.º 408/89, de 18/11, com inicio a 12-02-2018.
19 de fevereiro de 2018. — A Secretária do ISEP, Alexandra Afonso
Ribeiro.
311159827

PARTE G
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE, E. P. E.
Aviso n.º 3312/2018
Procedimento concursal simplificado de recrutamento de
pessoal médico para a categoria de Assistente Hospitalar,
com a especialidade de Ginecologia/Obstetrícia, da carreira médica hospitalar.
Torne-se público que, nos termos do n.º 5 da cláusula 26.ª do ACT que
regulamenta a tramitação do procedimento concursal de recrutamento para
postos de trabalho da carreira médica, no âmbito das entidades prestadoras
de cuidados de saúde que revistam natureza empresarial, foi homologada,
por deliberação do Exmo. Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, de 09.02.2018, a lista unitária de ordenação
final dos candidatos ao procedimento concursal simplificado para recrutamento de trabalhadores médicos, com vista à celebração de contrato
individual de trabalho por tempo indeterminado, para o preenchimento de
1 posto de trabalho da Carreira Médica, na área de Ginecologia/Obstetrícia:
1.º Diana Patrícia Castro Almeida — 19,4 valores
19 de fevereiro de 2018. — A Presidente do Conselho de Administração, Ana Paula Gonçalves.
311163958

CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E. P. E.
Aviso n.º 3313/2018
Procedimento concursal comum para preenchimento de 1 posto de
trabalho na categoria de Assistente Graduado Sénior de medicina física e reabilitação, da carreira médica e especial médica
hospitalar.
Faz-se público que, nos termos do Despacho n.º 7541/2017 de Sua
Ex.ª o Secretário de Estado da Saúde de 18 de agosto de 2017 e por

deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e
Universitário de Coimbra, EPE, de 20/09/2018, se encontra aberto
procedimento concursal comum, para preenchimento de 1 posto de
trabalho para Assistente Graduado Sénior de medicina física e reabilitação da carreira médica e carreira especial médica hospitalar, do mapa
de pessoal deste Centro Hospitalar e Universitário, mediante celebração
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
ou para a constituição de relação individual de trabalho sem termo, nos
termos do Código do Trabalho.
1 — Legislação aplicável — O procedimento concursal comum aberto
pelo presente aviso rege-se pelo disposto nos Decretos-Leis n.os 176/2009
e 177/2009, de 4 de agosto, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei
n.º 266-D/2012, de 31 de dezembro, Portaria n.º 207/2011, de 24 de
maio, alterada e republicada pela Portaria n.º 229-A/2015, de 3 de agosto
e Acordo Coletivo de Trabalho, publicado no Boletim do Trabalho e
Emprego, n.º 48, de 29 de dezembro de 2011, alterado e consolidado
pelo Acordo Coletivo de Trabalho, publicado no Boletim do Trabalho
e Emprego n.º 43, de 22.11.2015, celebrado entre o Centro Hospitalar
de Coimbra, E. P. E., e outros e a Federação Nacional dos Médicos e
outro, adiante designado por ACT.
2 — Tipo de Procedimento Concursal — Comum, aberto a todos os
médicos detentores dos requisitos de admissão, independentemente da
relação jurídica de emprego público ou privado, com alguma Instituição
do Serviço Nacional de Saúde.
3 — Âmbito de recrutamento:
a) Podem ser admitidos ao procedimento concursal, trabalhadores
médicos que sejam titulares de relação jurídica de emprego previamente
constituída com o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E.,
em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado ou em regime de contrato de trabalho sem termo;
b) Podem ser admitidos ao presente procedimento concursal, trabalhadores médicos titulares de relação jurídica de emprego de contrato
de trabalho sem termo, celebrado com entidades integradas no Serviço
Nacional de Saúde;
c) Podem ainda ser admitidos ao presente procedimento concursal,
trabalhadores médicos que sejam titulares de relação jurídica de em-

