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PARTE G

 CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E. P. E.
Declaração de retificação n.º 483/2016

Por ter saído com inexatidão no Diário da República, 2.ª série, n.º 87, 
de 5 de maio de 2016, a declaração de retificação n.º 457/2016, relati-
vamente à celebração de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado com o Prof. Doutor Arnaldo José Castro Figueiredo 
como assistente graduado sénior de urologia, retifica -se que onde se lê 
«publicado no DR 2.ª série n.º 115 de 16/06/2016» deve ler -se «publicado 
no DR 2.ª série n.º 115 de 16/06/2015».

05 -05 -2016. — O Diretor do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, 
Dr. Carlos Luís Neves Gante Ribeiro.

209561243 

 CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA, E. P. E.
Declaração de retificação n.º 484/2016

Por ter sido publicada com inexatidão no Diário da República, 
2.ª série, n.º 32, de 16 de fevereiro de 2016, a deliberação (extrato) 
n.º 153/2016, retifica -se que onde se lê:

«Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospita-
lar de Leiria, E. P. E. de 07 de janeiro de 2016 [...] ficando posicionada 
no nível remuneratório entre 87 e 88 da tabela remuneratória única, 
aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008 de 31/12, com efeitos a 15 de 
dezembro de 2015. Por aplicação do artigo 38.º da Lei n.º 82 -B/2014 
de 31/12, ficam suspensos os efeitos remuneratórios, mantendo -se a 
remuneração correspondente à categoria de Assistente Graduado.»

deve ler -se:
«Por deliberação do conselho de administração do Centro Hospita-

lar de Leiria, E. P. E., de 7 de janeiro de 2016 [...] ficando posicionada 
no nível remuneratório entre 87 e 88 da tabela remuneratória única, 
aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro, com 
efeitos a 15 de dezembro de 2015.»
5 de maio de 2016. — O Vogal Executivo, Licínio Oliveira de Car-

valho.
209561787 

 CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E. P. E.

Despacho (extrato) n.º 6498/2016
Por Despacho da Diretora Clínica do Centro Hospitalar Lisboa 

Norte, E. P. E., de 26 de novembro de 2015, nos termos e ao abrigo do 
disposto no artigo 20.º do Decreto -Lei n.º 177/2009, de 4 de agosto, 

 CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO AVE, E. P. E.
Deliberação (extrato) n.º 848/2016

Por deliberação do Conselho de Administração de 26 de abril de 2016, 
foram nomeados, adjuntos da direção clínica o assistente hospitalar 
graduado de cirurgia geral, Dr. António Tavares Gouveia e o assistente 
hospitalar de medicina interna, Dr. Pedro Macedo Neves, com efeitos 
a partir de 26 de abril de 2016.

6 de maio de 2016. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. António Alberto Brandão Gomes Barbosa.

209563974 

 PARQUE ESCOLAR, E. P. E.

Despacho n.º 6499/2016
Ao abrigo do disposto nos artigos 44.º a 49.º do Código do Pro-

cedimento Administrativo e na sequência da Alteração do Despacho 
de Nomeação das Equipas Operacionais de Gestão de Contratos, do 
Diretor -Geral de Investimento da Parque Escolar, de 11/04/2016, 
subdelego na trabalhadora Arq. Rita Nobre Pereira as competências 
referidas no artigo 1.º do meu Despacho de Subdelegação de Compe-
tências n.º 10892/2014, publicado na 2.ª série do Diário da República, 
n.º 162, de 25/08/2014, devendo as mesmas ser exercidas mediante 
decisão conjunta dos gestores de contrato que integrem a mesma equipa 
operacional e sujeitas ao cumprimento do disposto nos artigos 2.º e 
3.º do mesmo.

O presente despacho produz efeitos a partir da presente data, 
considerando -se ratificados todos os atos praticados pela Gestora de 
Contrato Arq. Rita Nobre Pereira, que se incluam no âmbito desta sub-
delegação de competências, desde a presente data até à da sua publicação 
no Diário da República.

20 de abril de 2016. — O Diretor da Divisão de Investimento Sul, 
Nuno Miguel Martinho Catarro.

309539366 

alterado pelo Decreto -Lei n.º 266 -D/2013, de 31 de dezembro, foi au-
torizada à Assistente Graduada de Cardiologia, Maria Arminda Caeiro 
Veiga Sousa Machado, a transição para o regime de trabalho de 35 horas 
semanais, com efeitos a 1 de novembro de 2015.

5 de maio de 2016. — A Diretora do Serviço de Recursos Humanos, 
Ana Maria Correia Lopes.

209562312 

PARTE H

 MUNICÍPIO DE ALMEIDA

Aviso n.º 6205/2016
Para efeitos do estipulado na alínea a) do n.º 1, do artigo 19.º, da 

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 do n.º 2 do artigo 33.º, da Lei 
n.º 35/2014 de 20 de junho (LTFP), e no uso da competência que me 
confere a alínea a) do n.º 2) do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro, torno público que, na sequência da deliberação tomada pela 
Câmara Municipal na sua reunião de 3 de maio de 2016, se encontra 
aberto um procedimento concursal comum destinado ao recrutamento de 
um trabalhador na modalidade de relação jurídica de emprego público por 

tempo indeterminado, pelo prazo de 10 dias úteis, contados a partir do 
dia seguinte à publicação do presente aviso no Diário da República.

1 — Nos termos do artigo 4.º, da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 de 
janeiro, na sua atual redação, declara -se não estarem constituídas reservas 
de recrutamento no próprio serviço e não ter sido efetuada consulta prévia 
ao INA, conforme solução interpretativa uniforme da Direção -Geral 
das Autarquias Locais, devidamente homologada pelo Sr. Secretário de 
Estado da Administração Local, em 15 de julho de 2014.

2 — Aplica -se ao procedimento concursal a seguinte legislação: Por-
taria n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011 de 6 de abril; Lei n.º 35/2014 de 20 de junho (LTFP); 
Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro; Portaria n.º 1553 -C/2008 de 31 de 
dezembro; Lei n.º 82 -B/2014 de 31 de dezembro; Lei n.º 7 -A/2016 de 


