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 Deliberação (extrato) n.º 643/2017

Por deliberação do Conselho de Administração de 2017/01/04:

Maria Bernardina Silva Bento, Enfermeira em regime de contrato 
de trabalho por tempo indeterminado em funções públicas do Centro 
Hospitalar Baixo Vouga, autorizada a acumulação de funções privadas 
na Diaverum, L.da, nos termos 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 artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1, 
da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto).

2017/06/20. — A Técnica Superior do SGRH, Aida Maria Marques 
Tavares Valente.

310579754 

 Deliberação (extrato) n.º 644/2017
Por deliberação do Conselho de Administração de 2017/04/18:

Helena Maria Diniz Vieira, Enfermeira em regime de contrato de traba-
lho por tempo indeterminado em funções públicas do Centro Hospitalar 
Baixo Vouga, autorizada a acumulação de funções privadas, na Clínica 

 Deliberação (extrato) n.º 645/2017
Por deliberação do Conselho de Administração de 19/01/2017:
Eduardo Jorge Gonçalves Oliveira, Assistente Graduado Sénior de 

Cirurgia Geral, concedida a redução de horário para 40 horas semanais, 
com efeitos a 01/09/2016, nos termos do disposto na alínea c), do n.º 2, 
do artigo 5.º, do Decreto -Lei n.º 266 -D/2012, de 31 de dezembro.

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

21/06/2017. — A Técnica Superior do Serviço de Gestão de Recursos 
Humanos, Aida Maria Marques Teixeira Valente Monteiro.

310582191 

de Imagiologia Briosa e Gala, S. A., nos termos 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.º 46.º, n.º 1, conjugado com o art. 114.º, 
n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto).

2017/06/21. — A Técnica Superior do SGRH, Aida Maria Marques 
Tavares Valente.

310580303 

PARTE H

 MUNICÍPIO DE ARMAMAR

Aviso (extrato) n.º 7690/2017
João Paulo Soares Carvalho Pereira da Fonseca, presidente da câmara 

municipal de Armamar, torna público, para efeitos do n.º 4, do artigo 13.º, 
do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, na sua atual redação, que a 
assembleia municipal de Armamar, em sessão ordinária realizada em 27 
de fevereiro de 2017, deliberou, por unanimidade, aprovar a delimitação 
da Área de Reabilitação Urbana (ARU) 01 de Armamar.

A consulta dos elementos referidos no n.º 2, do artigo 13.º, do RJRU, 
pode ser feita em www.cm -armamar.pt e, durante o horário de funcio-
namento, no edifício sede do município de Armamar.

19 de junho de 2017. — O Presidente, João Paulo Soares Carvalho 
Pereira da Fonseca.

310579868 

 MUNICÍPIO DE ARRUDA DOS VINHOS

Aviso n.º 7691/2017

Procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto de 
trabalho do mapa de pessoal do Município de Arruda dos Vinhos, 
em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, para a carreira/categoria de Assistente Operacional na 
atividade de «Mecânica», do SO — Setor de Oficinas da DOAQV — 
Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida.

Lista Unitária de Ordenação Final
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.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, 

 MUNICÍPIO DE CELORICO DA BEIRA

Aviso n.º 7692/2017
Para os devidos efeitos, torno público que foi deliberado por unanimi-

dade em reunião de Câmara Municipal do dia 07 de junho do corrente 
ano, aprovar a mobilidade interna intercarreiras, nos termos do Decreto-
-Lei n.º 209/2009, de 03 de setembro, pelo período de dezoito meses, 
dos seguintes trabalhadores: 

torna -se público, a lista unitária de ordenação final, a seguir discriminada, 
do concorrente ao procedimento concursal comum para preen chimento 
de um posto de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado para a carreira/categoria de Assistente 
Operacional, na atividade de «Mecânica», do SO — Setor de Oficinas 
da DOAQV — Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida, aberto 
por aviso publicado no Diário da República n.º 232, de 5 de dezembro 
de 2016, a qual foi homologada por despacho do Presidente da Câmara, 
datado de 16 de junho de 2017:

Gilberto Lopes Ferreira — 14,44 Valores

Nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 30.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 para efeitos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 36.º da 
mesma Portaria, ficam desta forma notificados da homologação, todos 
os candidatos admitidos ao procedimento concursal acima referido.

Mais se torna público, que a lista unitária de ordenação final se encon-
tra afixada nas instalações da Câmara Municipal e publicada na página 
eletrónica do Município www.cm -arruda.pt.

19 de junho de 2017. — A Vice -Presidente da Câmara, Rute Miriam 
Soares dos Santos.

310579819 

Nome Posição e Nível Categoria Atual Nova Categoria Nova Posição

Maria Bernardete Fontes dos Reis 
Pinto.

6.ª Posição, 6.º Nível remune-
ratório.

Assistente Operacional Encarregada Operacional 1.ª Posição, 8.º Nível 
remuneratório.

José Augusto Inocêncio  . . . . . . 11.ª Posição, 11.º Nível remu-
neratório.

Assistente Operacional Encarregado Operacional 5.ª Posição, 12.º Nível 
remuneratório.

 9 de junho de 2017. — O Presidente da Câmara, José Francisco Gomes Monteiro.
310573387 


