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n.º 10817/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 186 
de 23 de setembro de 2015:

Dr. José António Palma Gois — 18,74 valores (dezoito virgula setenta 
e quatro valores).

Dr. Carlos Augusto Costa Malheiro — 15,89 valores (quinze virgula 
e oitenta e nove valores)

Nos termos do artigo 100.º e seguintes do código de procedimento 
administrativo, as candidatas dispõem de 10 dias úteis, após a publicação 
da presente lista, para se pronunciar sobre o que se lhe oferecer.  (Isento 
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).

22 de abril de 2016. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Manuel Gonçalves Carvalho.

209530933 

 INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DO PORTO 
FRANCISCO GENTIL, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 5628/2016
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 4.º 

da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, na sequência 
de procedimento concursal comum de acesso à categoria de Assis-
tente Graduado Sénior da área de Radioncologia, aberto pelo Aviso 
n.º 6605/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 114, de 
15 de junho de 2015, para ocupação de um posto de trabalho no mapa 
de pessoal deste Instituto, e concluídos todos os trâmites relativos ao 
mesmo, foi autorizado por deliberação do Conselho de Administra-
ção de 20 de abril de 2016, a transição para a categoria de Assistente 
Graduado Sénior de Radioncologia da Dra. Luísa Margarida Coelho 
Teixeira Carvalho Guedes Pinto, com efeitos a 15 de abril de 2016, em 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
tendo esta optado por manter o regime das 42 horas semanais/dedica-
ção exclusividade, ao abrigo do disposto no artigo 5.º do Decreto -Lei 
n.º 266 -D/2012 de 31 de dezembro, ficando posicionada no 1.º escalão, 
índice 175 da antiga tabela remuneratória para o regime de 42 horas 
com dedicação exclusiva.

21 de abril de 2016. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. Laranja Pontes.

209528869 

 Aviso (extrato) n.º 5629/2016
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 4.º 

da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna  -se público que, na sequência 
de procedimento concursal comum de acesso à categoria de Assistente 
Graduado Sénior da área de Ginecologia/Obstetrícia, aberto pelo Aviso 
n.º 6873/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 118, de 
19 de junho de 2015, para ocupação de um posto de trabalho no mapa 
de pessoal deste Instituto, e concluídos todos os trâmites relativos ao 
mesmo, foi autorizado por deliberação do Conselho de Administração 
de 20 de abril de 2016, a transição para a categoria de Assistente Gra-
duado Sénior de Ginecologia/Obstetrícia ao Dr. Carlos Amadeu Afonso 
Lopes, com efeitos a 15 de abril de 2016, em contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, tendo este optado por manter 
o regime das 35 horas semanais, ao abrigo do disposto no artigo 5.º do 
Decreto -Lei n.º 266 -D/2012 de 31 de dezembro, fica posicionado no 
1.º escalão, índice 175 da antiga tabela remuneratória.

21 de abril de 2016. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. Laranja Pontes.

209529865 

 PARQUE ESCOLAR, E. P. E.

Despacho n.º 5861/2016
Ao abrigo do disposto nos artigos 44.º a 49.º do Código do Proce-

dimento Administrativo e no n.º 3 da “Delegação de Competências no 
Diretor -Geral de Investimento da Parque Escolar, E. P. E.“, aprovada por 
deliberação do Conselho de Administração da Parque Escolar, de 19 de 
janeiro de 2016, no âmbito do “Procedimento para apuramento e imputa-
ção de responsabilidades aos projetistas por erros e omissões”, subdelego 
as seguintes competências relativamente aos contratos constantes no 

Despacho PCA/04/2016 de 16 de fevereiro de 2016, do Presidente do 
Conselho de Administração, Dr. Luís de Carvalho:

1 — Nos Diretores da Divisão de Investimento Sul e Norte, Eng.º Nuno 
Miguel Martinho Catarro e Eng.º António Jorge Martins Fernandes Dias, 
respetivamente, sem faculdade de subdelegação, os poderes que me 
foram conferidos, por aquele órgão, no n.º 1 da supra referida Delegação 
de Competências, a saber:

a) O poder de decidir sobre a imputação da responsabilidade por 
danos decorrentes de erros e omissões às entidades contratadas para a 
elaboração ou alteração dos projetos de requalificação das Escolas do 
Programa de Modernização das Escolas destinadas ao Ensino Secundá-
rio, tendo em vista o exercício do direito de indemnização que assista à 
Parque Escolar nos termos dos n.os 6 e 7 do artigo 378.º do Código dos 
Contratos Públicos, bem como o de dirigir os respetivos procedimentos 
administrativos a instruir para esse fim, de acordo com o procedimento 
interno em vigor relativo ao apuramento e imputação de responsabili-
dade aos projetistas por erros e omissões, e conforme a distribuição dos 
contratos das escolas abaixo indicadas:

a1) Diretor da Divisão de Investimento Sul Eng.º Nuno Miguel Mar-
tinho Catarro:

Alcácer do Sal
Amora
Bombarral
Camilo Castelo Branco (Oeiras)
Campo Maior
Conde de Monsaraz
Cunha Rivara
D. Inês de Castro de Alcobaça
D. João II
D. Martinho de Vaz Castelo Branco
D. Sancho II
Dr. António Carvalho Figueiredo
Dr. Augusto César da Silva Ferreira
Dr. Azevedo Neves
Dr. Francisco Fernandes Lopes
Dr. Hernâni Cidade
Dr. Manuel Fernandes
Francisco Arruda
Henriques Nogueira
Jacôme Ratton
João de Deus
Lima de Freitas
Moura
Padre António Vieira
Pedro de Santarém e Jardim de Infância
Pinhal Novo
Públia Hortênsia de Castro
Quinta do Marquês
Rafael Bordalo Pinheiro
Rainha Sta. Isabel
S. Lourenço
Sá da Bandeira
Salvaterra de Magos
Sebastião da Gama
Sebastião e Silva
Severim de Faria
Turismo do Porto
Vila Real de Santo António

a2) Diretor da Divisão de Investimento Norte, Eng.º António Jorge 
Martins Fernandes Dias:

Afonso de Albuquerque
Águas Santas
Alberto Sampaio
Almeida Garrett
Alves Martins
Baião
Caldas das Taipas
Camilo Castelo Branco
Canelas
Carlos Amarante
Clara de Resende
D. Egas Moniz + EB2
D. João V
D. Sancho I
Dr. João de Araújo Correia
Dr. Joaquim de Carvalho
Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves
Dr. José Macedo Fragateiro
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Dr. Júlio Martins
Dr. Manuel Laranjeira
Emídio Garcia
Emídio Navarro
Emídio Navarro (Almada)
Eng. Acácio Calazans Duarte
Estarreja
Felgueiras
Francisco Holanda
Gafanha da Nazaré
Gondomar
Inês de Castro
Infanta D. Maria
José Estêvão
Marco de Canaveses
Marques de Castilho
Martins Sarmento
Monserrate
Quinta das Flores
Santa Maria Maior
Sever do Vouga
Tomaz Pelayo
Trofa
Vila Verde

2 — Na prática de quaisquer atos ao abrigo da presente subdelegação 
de competência devem ser respeitadas as normas legais aplicáveis, bem 

como as normas, as instruções e os procedimentos internos aprovados 
pelo Conselho de Administração da Parque Escolar.

3 — Em todos os atos praticados no exercício de competências sub-
delegadas, deverá ser utilizada uma expressão do tipo “Ao abrigo de 
competência subdelegada”, fazendo -se menção à data, número e série 
do Diário da República, bem como ao número sob o qual a deliberação 
de delegação ou o despacho de subdelegação de competências foram 
publicados.

4 — Todos os atos praticados ao abrigo da subdelegação de compe-
tências serão reportados mensalmente ao subdelegante.

5 — Nos termos do disposto no artigo 49.º do Código do Procedimento 
Administrativo, conservo, entre outros, os seguintes poderes:

a) Avocação a qualquer momento e independentemente de quaisquer 
formalidades, da resolução de todo e qualquer assunto que entenda 
conveniente, sem que implique revogação do presente despacho;

b) Direção e controlo dos atos praticados ao abrigo da presente sub-
delegação, bem como a sua revogação ou modificação.

6 — A presente deliberação produz efeitos a partir do dia seguinte ao 
da sua aprovação, considerando -se ratificados todos os atos praticados, 
no âmbito das competências subdelegadas, a partir de 21 de março de 
2016 e até à data da sua publicação no Diário da República.

11 de abril de 2016. — O Diretor -Geral de Investimento da Parque 
Escolar, José Victor de Macedo e Brito Pereira Nunes.

309509363 

PARTE H

 MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA

Aviso n.º 5630/2016

Procedimento concursal comum, para constituição de relação jurí-
dica de emprego público por tempo determinado — termo resolu-
tivo certo, tendo em vista o preenchimento de 4 postos de trabalho, 
da carreira/categoria de Assistente Operacional — Atividade de 
Motorista de Transportes Coletivos.
1 — Para os efeitos do disposto no artigo 19.º da Portaria 83 -A/2009, 

de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, e conforme o preceituado nos artigos 30.º 
e 33.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e nos termos do n.º 2 do 
artigo 64.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, aplicável por 
força do disposto no artigo 1.º do Decreto -Lei n.º 253/2015, de 30 de 
dezembro, torna -se público que, por deliberação tomada pela Câmara 
Municipal, em 3 de fevereiro de 2016 e por autorização da Assembleia 
Municipal de 18 de fevereiro de 2016, se encontra aberto procedimento 
concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego pú-
blico por tempo determinado — termo resolutivo certo, tendo em vista 
o preenchimento de quatro postos de trabalho, da carreira/categoria de 
Assistente Operacional, área de atividade de Motorista de Transportes 
Coletivos, na Divisão de Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão de 
Frotas, previstos e não ocupados, no mapa de pessoal do Município de 
Albufeira.

2 — Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, declara -se não estarem constituídas 
reservas de recrutamento no organismo.

3 — De acordo com a solução interpretativa uniforme da Direção-
-Geral das Autarquias Locais, de 15 de maio de 2014, devidamente 
homologada pelo Senhor Secretário de Estado da Administração Local 
em 15 de julho de 2014, «As autarquias locais não têm de consultar a 
Direção -Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas 
(INA) no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de trabalha-
dores em situação de requalificação.», razão pela qual esta Autarquia 
não fez a referida consulta.

4 — Duração do contrato — Pelo período de 12 meses.
5 — Habilitações Literárias e Profissionais Exigidas:
Escolaridade Obrigatória, não havendo possibilidade de substituição 

do nível habilitacional por formação ou experiência profissional.
Carta de Condução da Categoria D;

Certificado de Motorista de Transporte Coletivo de Crianças;
Cartão de Condutor.

6 — Legislação aplicável — Lei Geral do Trabalho em Funções Públi-
cas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, com a redação atual; 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas 
pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril; Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de 
dezembro; Lei n.º 7 -A/2016, de 30 de março; Decreto -Lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro e Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro.

7 — Âmbito do recrutamento — Para cumprimento do estabelecido no 
n.º 3, do artigo 30.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o recrutamento 
inicia -se de entre trabalhadores com relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado previamente estabelecida.

8 — Tendo em conta os princípios de racionalização e eficiência que 
devem presidir à atividade municipal, no caso de impossibilidade de 
ocupação de todos ou alguns postos de trabalho por aplicação do disposto 
no número anterior, se proceda ao recrutamento de trabalhadores com 
relação jurídica de emprego por tempo determinado ou sem relação 
jurídica de emprego público previamente estabelecida.

9 — Local de trabalho — O local de trabalho situa -se na área do 
Município de Albufeira.

10 — Caracterização do posto de trabalho a ocupar: Conduz auto-
carros para transporte de passageiros, tendo em atenção a comodidade 
e segurança das pessoas; põe o autocarro em funcionamento acionando 
a ignição, dirigindo -o, manobrando o volante, engrenando as mudanças 
e acionando o travão quando necessário; faz as mudanças e os sinais 
luminosos necessários à circulação, tendo em atenção o estado da via, a 
potência e o estado do veículo, a legislação em vigor, a circulação de ou-
tras viaturas e peões e as sinalizações de trânsito e dos agentes de polícia, 
regula a velocidade do veículo, as regras de trânsito e a comodidade e 
segurança dos passageiros; para os autocarros, segundo indicação sonora 
de dentro do veículo ou por observação dos sinais feitos nas paragens, a 
fim de permitir a entrada e saída de passageiros, assegura -se que todos 
os passageiros que transporta estão credenciados para o efeito; por vezes 
colabora na carga e descarga de bagagens; no final de cada dia procede 
à arrumação da viatura em local destinado para esse efeito.

11 — Requisitos de admissão:
11.1 — Ser detentor dos requisitos previstos no artigo 17.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, nomeadamente:
a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-

ção, por convenção internacional ou por lei especial;
b) 18 anos de idade completos;


