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 Deliberação (extrato) n.º 515/2017
Por deliberação do Conselho de Administração de 15/02/2017:
Luís André Cardoso Santos, Enfermeiro em regime de contrato de trabalho 

por tempo indeterminado em funções públicas do Centro Hospitalar Baixo 
Vouga, autorizada a acumulação de funções, a prestar serviços de Enfermagem 
a Particulares e Associações e na CliBairro com duração de 5 horas sema-
nais, nos termos do n.º 2 do artigo 22.º e 23.º da Lei n.º 35/2014 de 20/06.

(Não está sujeito à fiscalização prévia do Tribunal de Contas, de 
acordo com o disposto no art. 46.º, n.º 1, conjugado com o art. 114.º, 
n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto).

2017/02/21. — A Técnica Superior do SGRH, Aida Maria Marques 
Tavares Valente.

310283503 

 Deliberação (extrato) n.º 516/2017
Por deliberação do Conselho de Administração de 22/03/2017:
Manuel Augusto Abrantes Oliveira, Técnico de 2.ª Classe, de Radiologia, 

em regime de contrato de trabalho em funções públicas no Centro Hospitalar 
do Baixo Vouga, E.P.E., autorizada renovação da licença sem vencimento por 
três meses, a partir de 01 -04 -2017, nos termos do disposto no artigo 280.º, 
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. (Não está sujeito à fiscalização prévia do 
Tribunal de Contas, de acordo com o disposto no art. 46.º, n.º 1, conjugado 
com o art. 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto).

31 de março de 2017. — A Técnica Superior do Serviço de Gestão 
de Recursos Humanos, Aida Maria Marques Teixeira Valente Monteiro.

310399942 

 Deliberação (extrato) n.º 517/2017

Por deliberação do Conselho de Administração de 22/02/2017:

Paula Cristina Nogueira Santos, Assistente Operacional, em regime 
de contrato de trabalho em funções públicas no Centro Hospitalar do 

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, E. P. E.

Deliberação (extrato) n.º 518/2017
Por deliberação de 17 de maio de 2017, do Conselho de Administração 

da ULS -Castelo Branco, E. P. E.:
António Maria Vieira Pires, Assistente Graduado Sénior de Medi-

cina Geral e Familiar, a exercer funções como Presidente da Unidade 
Local de Saúde de Castelo Branco, EPE — Autorizada a redução 
do seu horário semanal (de 39 horas para 38 horas semanais), ao 
abrigo do n.º 10 do artigo 24.º do Decreto -Lei n.º 73/90, de 6 de 
março, sucessivamente alterado e aplicável por força do disposto 
na alínea a) do artigo 36.º do Decreto -Lei n.º 177/2009, de 04/08, 
alínea c) do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 266 -D/2012, de 
31/12 e Circular Informativa n.º 6/2010, da ACSS, de 6/06/2010, 
com efeitos a 1 de julho de 2017.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)

24 de maio de 2017. — O Presidente do Conselho de Administração 
da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E. P. E., Dr. António 
Vieira Pires.

310524065 

Baixo Vouga, E. P. E., autorizada licença sem vencimento por um ano, 
a partir de 01 -04 -2017, nos termos do disposto no artigo 280.º, da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho.

(Não está sujeito à fiscalização prévia do Tribunal de Contas, de 
acordo com o disposto no art. 46.º, n.º 1, conjugado com o art. 114.º, 
n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto).

31/03/2017. — A Técnica Superior do Serviço de Gestão de Recursos 
Humanos, Aida Maria Marques Teixeira Valente Monteiro.

310400126 

PARTE H

 ÁREA METROPOLITANA DO PORTO
Aviso n.º 6649/2017

Procedimento concursal comum para preenchimento de vários postos 
de trabalho na carreira/categoria de técnico superior, na área de 
Humanidades, Gestão e Ciências Sociais —Concurso C — Aviso 
n.º 4634/2016.
Dr. Lino Joaquim Ferreira, Primeiro -Secretário da Comissão Exe-

cutiva Metropolitana, por delegação de competências da Comissão 
Executiva Metropolitana do Porto, em cumprimento do disposto na 
alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, faz 
público que:

Por despacho de 10 de abril de 2017, foi autorizada a utilização da 
reserva de recrutamento interno e determinado celebrar contratos de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na carreira e 
categoria de Técnico Superior, para a 2.ª posição remuneratória, nível 
15 da tabela remuneratória única, com os seguintes trabalhadores: Luís 
Alexandre Prinas Nascimento, com efeitos a partir de 27 de abril de 
2017, e Fernando Manuel Pacheco Pereira, com efeitos a partir de 2 
de maio de 2017.

Os trabalhadores ficarão sujeitos a um período experimental nos 
termos do artigo 49.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovado pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado com o ar-
tigo 1.º do regulamento de extensão n.º 1 -A/2010, de 2 de março.

9 de maio de 2017. — O Primeiro -Secretário da Comissão Executiva 
Metropolitana do Porto, Dr. Lino Joaquim Ferreira.

310526114 

 COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MÉDIO TEJO

Aviso n.º 6650/2017

Procedimento Concursal Comum para constituição de relação jurí-
dica de emprego público na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas a Termo Resolutivo Incerto, para preenchi-
mento de 2 postos de trabalho previstos no mapa de pessoal da 
Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo.
1 — Nos termos das disposições conjugadas dos artigos 30.º e 33.º, 

da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua versão atual, e de acordo com o n.º 1 
do artigo 19.º e na alínea a) do artigo 3.º, ambos da Portaria 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, na redação dada pela Portaria 145 -A/2011, de 6 de abril, 
torna -se público que, por Deliberação do Conselho Intermunicipal de 
31 de março de 2017, sob proposta do Secretário Executivo, se encon-
tra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação 
do presente aviso no Diário da República, nos termos do artigo 26.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, Procedimento Concursal 
Comum na modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Públicas a 
Termo Resolutivo Incerto, para preenchimento dos seguintes postos de 
trabalho, previstos e não ocupados no mapa de pessoal desta Comunidade 
Intermunicipal do Médio Tejo:

Referência A — 1 (um) posto de trabalho para a carreira e categoria 
de Técnico Superior, com Licenciatura em Ciências da Educação, para 
desempenho de funções, na Unidade de Planeamento Estratégico e 
Projetos Intermunicipais;


