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ponderada (de acordo com as percentagens de ponderação definidas 
pelo Júri na 1.ª ata do procedimento) das classificações quantitativas 
obtidas, respetivamente, na avaliação e discussão curricular e na 
prova prática.

15 — Em situações de igualdade de valoração aplicar -se -ão os crité-
rios de ordenação preferencial estabelecidos na Portaria n.º 207/2011, de 
24 de maio, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 355/2013, 
de 10 de dezembro e pela Portaria n.º 229 -A/2015, de 3 de agosto e no 
Acordo Coletivo de Trabalho que regulamenta o procedimento concursal 
na carreira médica.

16 — As atas do júri, onde constam os parâmetros e critérios de 
avaliação a utilizar em cada um dos métodos de seleção, a grelha clas-
sificativa e o sistema de valoração final serão facultados aos candidatos, 
sempre que solicitadas.

17 — Afixação da lista de candidatos admitidos e excluídos: A lista 
de candidatos admitidos e excluídos e a lista unitária de ordenação 
final dos candidatos serão afixadas no placard do Serviço de Gestão 
de Recursos Humanos e notificadas aos candidatos por mensagem de 
correio eletrónico, acompanhadas de cópia das mesmas, sendo a lista 
unitária de ordenação final dos candidatos publicada ainda no Diário 
da República, 2.ª série.

8 de maio de 2018. — O Diretor do Serviço de Gestão de Recursos 
Humanos e Centro de Formação, Miguel Taveira Maravilha.

311328996 

 CENTRO HOSPITALAR DE VILA NOVA 
DE GAIA/ESPINHO, E. P. E.

Aviso n.º 6588/2018
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar 

de Vila Nova de Gaia/Espinho, E. P. E. de 12 de abril de 2018 foi ho-
mologada a lista unitária de ordenação final do candidato, referente ao 
procedimento concursal comum de acesso para preenchimento de um 
posto de trabalho na categoria de Assistente Graduado Sénior de Cardio-
logia, da carreira médica, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 6 de 9 de janeiro de 2018, através do Aviso n.º 483/2018:

Lista unitária de ordenação final do candidato
Dr. José Pedro Lopes Peixoto Braga — 19,1 valores

Da homologação da lista unitária de ordenação final do candidato 
pode ser interposto recurso administrativo nos termos legais.

12 de abril de 2018. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Prof. Doutor António Silva Dias Alves.

311329149 

 Aviso n.º 6589/2018
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospi-

talar de Vila Nova de Gaia/Espinho, E. P. E. de 3 de abril de 2018 
foi homologada a lista unitária de ordenação final da candidata, 
referente ao procedimento concursal comum de acesso para preen-
chimento de um posto de trabalho na categoria de Assistente Gra-
duado Sénior de Pediatria, da carreira médica, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 9 de 12 de janeiro de 2018, através do 
Aviso n.º 744/2018:

Lista unitária de ordenação final da candidata
Dr.ª Rosa Arménia Martins Campos — 17 valores

Da homologação da lista unitária de ordenação final do candidato 
pode ser interposto recurso administrativo nos termos legais.

3 de maio de 2018. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Prof. Doutor António Silva Dias Alves.

311329449 

 Aviso n.º 6590/2018
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar 

de Vila Nova de Gaia/Espinho, E. P. E. de 03 de maio de 2018 foi ho-
mologada a lista unitária de ordenação final dos candidatos, referente 
ao procedimento concursal comum de acesso para preenchimento de 
um posto de trabalho na categoria de Assistente Graduado Sénior de 

Anestesiologia, da carreira médica, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 1 de 2 de janeiro de 2018, através do Aviso n.º 30/2018:

Lista unitária de ordenação final dos candidatos
1.º Dr.ª Ana da Natividade Preto Marcos — 18,69 valores
2.º Dr.ª Paula Maria Gil da Costa Pombeiro Castelões da Costa e 

Almeida — 17,19 valores

Da homologação da lista unitária de ordenação final dos candidatos 
pode ser interposto recurso administrativo nos termos legais.

3 de maio de 2018. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Prof. Doutor António Silva Dias Alves.

311329076 

 Deliberação n.º 612/2018
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar 

de Vila Nova de Gaia/Espinho, E. P. E., de 03 de abril de 2018, e na 
sequência do Aviso n.º 919/2018 publicado em D.R. 2.ª série, n.º 13 de 
18/01/2018, foi nomeado Diretor do Serviço de Cardiologia o Dr. José 
Pedro Lopes Peixoto Braga, Assistente Graduado Sénior Hospitalar de 
Cardiologia, com efeitos a 03/04/2018.

3 de abril de 2018. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Prof. Doutor António Silva Dias Alves.

311330136 

 PARQUE ESCOLAR, E. P. E.

Despacho n.º 4931/2018
Ao abrigo do disposto nos artigos 44.º a 49.º do Código do Proce-

dimento Administrativo, na sequência da deliberação do Conselho de 
Administração da Parque Escolar E. P. E. de 17 de abril de 2018, que 
aprovou a mobilidade interna da colaboradora Eng.ª Susana Póvoa para a 
Direção -Geral de Manutenção, e da alteração do despacho de nomeação 
das equipas operacionais de gestão da Direção -Geral de Manutenção, 
pelo Diretor -Geral de Manutenção da Parque Escolar, datado de 19 de 
abril de 2018, subdelego:

Artigo 1.º
Na Gestora de Contrato, Eng.ª Susana Póvoa, sem faculdade de sub-

delegação, os poderes que me foram subdelegados pelas alíneas i), j), 
k), l), m), n), o), p), q), r), s), t) e u) do n.º 1 do artigo 1.º do Despacho 
n.º 4443/2017 de Subdelegação de Poderes, publicado na Série II do 
Diário da República n.º 99, de 23 de maio de 2017, a saber:

a) Proceder à conferência, certificação, receção e aprovação de traba-
lhos, serviços e fornecimentos cuja gestão ou acompanhamento estejam 
incluídos no âmbito das suas atribuições;

b) Subscrever autos de consignação de obras, bem como autos de 
medição ou de retificação de medições dos trabalhos executados, e ainda 
os boletins de aprovação de materiais, autos de receção de mobiliário, 
de equipamentos e de outros bens;

c) Convocar e levar a efeito quaisquer vistorias, no âmbito da exe-
cução dos contratos de empreitada, e lavrar e assinar os respetivos autos, 
designadamente de receção ou de não receção, provisória ou definitiva, 
parcial ou total, assinalando a situação da execução dos trabalhos e todas 
as deficiências detetadas;

d) Assinar autos de suspensão previamente autorizados, bem como 
autos de entrega de objetos, estes últimos para efeitos do disposto no 
artigo 364.º do Código dos Contratos Públicos;

e) Convocar ou participar em reuniões de obra que não envolvam 
qualquer alteração ou modificação ao contrato de empreitada e assinar, 
em conjunto com o Diretor de Fiscalização, a respetiva ata;

f) Ordenar por escrito, nos termos e com a observância dos limites 
legais e com o devido enquadramento, a realização de trabalhos a mais 
e de trabalhos de suprimento de erros e omissões no âmbito de contratos 
públicos, decidir sobre as propostas de preços apresentadas pelos cocon-
tratantes, sobre a fixação de preços novos para a execução dos mesmos 
e autorizar a realização das correspondentes despesas;

g) Ordenar, por escrito, a supressão de trabalhos no âmbito da exe-
cução dos contratos celebrados, desde que tal não gere a obrigação 
de indemnização prevista no artigo 381.º do Código dos Contratos 
Públicos;

h) Aprovar requerimentos de modificações ao Plano de Trabalhos que 
não alterem o prazo final do contrato de empreitada e não acarretem, 
direta ou indiretamente, para a Parque Escolar, quaisquer custos, aprovar 
as minutas e outorgar os respetivos aditamentos aos contratos;
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i) Aprovar os desenvolvimentos ao Plano de Segurança e Saúde 
apresentados pelos empreiteiros;

j) Aprovar revisões de preços no âmbito dos contratos de empreitada, 
de acordo com os cronogramas constantes dos contratos ou das suas 
alterações;

k) Autorizar despesas de aquisição de sobresselentes e aprovar os 
respetivos autos de mediação, no âmbito dos contratos de conservação 
e manutenção celebrados;

l) Exercer todos os poderes de direção sobre a equipa de fis-
calização e coordenação de segurança, em estreito cumprimento 
do contrato celebrado para fiscalização e ou para coordenação de 
segurança da obra;

m) Aprovar, sob proposta do Diretor de Fiscalização, as telas finais e 
a compilação técnica dos projetos das obras executadas.

Artigo 2.º
Nos termos do artigo 2.º do Despacho n.º 4443/2017 de Subdelegação 

de Poderes, publicado na Série II do Diário da República n.º 99, de 23 de 
maio de 2017, os poderes subdelegados pelo presente despacho devem 
ser exercidas mediante decisão conjunta dos Gestores de Contrato que 
integrem a mesma equipa operacional.

Artigo 3.º
A prática de quaisquer atos ao abrigo da presente subdelegação de 

poderes fica sujeita ao cumprimento das seguintes regras:
1 — Na prática de quaisquer atos ao abrigo da presente subdelegação 

de poderes 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;

2 — A autorização de realização de qualquer despesa ao abrigo da 
presente subdelegação de poderes fica condicionada à verificação cumu-
lativa dos seguintes requisitos:

a) Previsão da despesa no orçamento da respetiva unidade orgânica 
aprovado pelo Conselho de Administração da Parque Escolar;

b) Cumprimento do disposto nas normas legais aplicáveis sobre tal 
matéria, designadamente na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e nas leis 
do Orçamento de Estado que, em cada ano, sejam aprovadas.

3 — Em todos os atos praticados no exercício dos poderes ora sub-
delegados, com exceção dos aplicáveis a ordens de pagamentos e si-
milares, deverá, em cumprimento do disposto no artigo 48.º do Código 
do Procedimento Administrativo, ser utilizada uma expressão do tipo 
«Ao abrigo da subdelegação de poderes», fazendo -se menção à data, 
número e série do Diário da República, bem como ao número sob o 
qual o despacho de subdelegação de poderes foi publicado.

Artigo 4.º
Todos os atos praticados ao abrigo da presente subdelegação de po-

deres serão reportados mensalmente ao subdelegante.

Artigo 5.º
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.

Artigo 6.º
O presente despacho produz efeitos a 17 de abril de 2018, considerando-

-se ratificados desde essa data todos os atos praticados pela Gestora de 
Contrato identificada no artigo 1.º supra, que se incluam no âmbito desta 
subdelegação de poderes, e desde aquela data até à da sua publicação 
no Diário da República.

23 de abril de 2018. — O Diretor da Divisão de Manutenção Norte 
da Parque Escolar, Eng. André Miguel Lameiras Sousa Santos.

311320481 

PARTE H

 MUNICÍPIO DE ALBERGARIA-A-VELHA

Aviso (extrato) n.º 6591/2018

Licença sem remuneração
Para os devidos efeitos, torna -se público que, por meu despacho de 

03 de maio de 2018, foi prorrogada, por mais dois anos (até 28.05.2020), 
a licença sem remuneração de longa duração concedida ao trabalhador 
desta autarquia Leandro Ribeiro Gama, a qual teve início em 28.05.2014 
e duração inicial de um ano.

4 de maio de 2018. — A Vereadora, Sandra Isabel Silva Melo Almeida.
311328006 

 MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR

Aviso (extrato) n.º 6592/2018

Alteração da Composição do Júri

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação 
de postos de trabalho em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, para dois assis-
tentes operacionais da carreira geral de assistente operacio-
nal — Auxiliar de serviços gerais.
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 2 e 3 do artigo 20.º da 

Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, torna -se 
público que, por meu despacho de 02/05/2018, foi alterada a compo-

sição do Júri do procedimento concursal em referência, publicado no 
Diário da República n.º 62, 2.ª série, de 28 de março a que se refere 
o Aviso de abertura n.º 4209/2018, passando o mesmo a ter a seguinte 
composição: Presidente: Manuel da Silva Campos, Técnico Superior; 
Vogais efetivos: Laura Cristina Lopes Guerreiro, Técnica Superior, que 
substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos e Clara Rita Mar-
tins Guerreiro, Assistente Técnica. Vogais Suplentes: Maria Conceição 
Simão Messias Afonso, Assistente Operacional e Inês Alexandra Brás 
Reis Barradas, Técnica Superior.

Nos termos do disposto no n.º 10 do artigo 21.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, o novo júri designado dará continui-
dade e assume integralmente todas as diligências do procedimento já 
efetuadas.

2 de maio de 2018. — O Presidente da Câmara, Dr. António Manuel 
Ascenção Mestre Bota.

311329554 

 MUNICÍPIO DE ARGANIL

Regulamento n.º 277/2018
Luís Paulo Costa, Presidente da Câmara Municipal de Arganil, torna 

público que a Câmara Municipal de Arganil, na sua reunião ordinária 
realizada a 6 de março de 2018, deliberou aprovar o «Projeto de Regu-
lamento Municipal de Utilização “Casa das Coletividades de Arganil”», 
bem como submetê -lo a um período de consulta pública, durante 30 dias, 
nos termos do disposto no artigo 101.º do Código de Procedimento 
Administrativo, e, nesse seguimento, foram apresentadas sugestões, devi-
damente apreciadas e incluída uma delas no corpo do projeto final apro-


