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 Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestão

Despacho n.º 8678/2015

Nos termos do disposto do n.º 2 do Despacho n.º 13951/2014, 
publicado na 2.ª série no DR n.º 222, de 17 de novembro, e do 
artigo 46.º do Código do Procedimento Administrativo, subdelego 
no Vice -Presidente da ESEIG, Doutor Lino Rui dos Santos Oli-
veira, a presidência do júri das provas para atribuição do título de 
especialista, na área de Línguas e Culturas, cód. 222 — Línguas e 
Literaturas Estrangeiras, requeridas pela candidata Teresa Alexandra 
Azevedo Pataco e nomeado pela Presidência do Instituto Politécnico 
do Porto em 9 de julho de 2015.

20 de julho de 2015. —  O Presidente da ESEIG, Prof. Doutor  Fer-
nando Flávio Ferreira.

208822248 

 Instituto Superior de Contabilidade e Administração 
do Porto

Despacho n.º 8679/2015
Considerando:
1) O n.º 2 do artigo 46.º do Código do Procedimento Administrativo;
2) O n.º 4 do artigo 15.º do Despacho n.º 14093/2011, publicado no Diá-

rio da República, 2.ª série, n.º 200, de 18 de outubro do Regulamento para 
atribuição do Título de Especialista no Instituto Politécnico do Porto;

3) O n.º 2 do Despacho n.º 13951/2014 de 17 de novembro;

Subdelego na Vice -Presidente do Instituto Superior de Contabilidade e 
Administração do Porto (ISCAP), Professora Anabela Mesquita Teixeira 
Sarmento, a presidência dos júris das provas para atribuição do Título 
de Especialista que se realizem no ISCAP.

Esta subdelegação é feita sem prejuízo dos poderes de avocação.
23 de julho de 2015. — O Presidente do ISCAP, Olímpio J. P. S. 

Castilho.
208821568 

PARTE G

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

Aviso n.º 8579/2015

Anulação do Procedimento concursal comum de acesso para re-
crutamento de pessoal médico para a categoria de um Assistente 
Graduado Sénior, da área hospitalar — Medicina Interna — da 
carreira médica.
Nos termos do Despacho de S. Ex.ª o Ministro das Finanças de 10 de 

julho de 2013, do Despacho do Sr. Secretário de Estado da Saúde de 24 de 
julho de 2013 e por deliberação do Conselho de Administração do Centro 
Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, E. P. E., de 19/06/2014, foi 
aberto o procedimento concursal comum de acesso para preenchimento 
de 1 (um) posto de trabalho para a categoria de Assistente Graduado 
Sénior de Medicina Interna, da carreira médica hospitalar, publicitado 
através do Aviso n.º 7575/2014, publicado no Diário da República, 
2.ª série n.º 123, de 30 de junho.

Contudo, tendo -se verificado que à data de publicação do men-
cionado procedimento concursal não tinham, ainda, sido definidos 
os parâmetros de avaliação, a sua ponderação, a grelha classificativa 
e o sistema de valoração final do método de seleção, avaliação e 
discussão curricular, tal como estabelece o n.º 2 do artigo 8.º e o 
n.º 5 do artigo 20.º, ambos da Portaria n.º 207/2011, de 24 de maio, 
na redação que lhe foi conferida pela Portaria n.º 355/2013, de 10 
de dezembro, deliberou o Conselho de Administração do Centro 
Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, E. P. E., em 23/07/2015, 
anular o procedimento concursal aberto pelo Aviso n.º 7575/2014, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 123, de 30 de junho, 
com todos os efeitos legais.

23 de julho 2015. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Prof. Doutor Silvério Cordeiro.

208822694 

do artigo 12.º da “Delegação de Competências nos Colaboradores da 
Parque Escolar, E. P. E.”, aprovada por deliberação do Conselho de 
Administração da Parque Escolar, E. P. E., de 18 de julho de 2014, 
subdelego, no Eng.º João Paulo Alves Chorão, Coordenador da Equipa 
de Planeamento e Controlo, na Dr.ª Clara Maria Tavares de Pinho, Coor-
denadora da Equipa de Suporte à Gestão de Processos Norte, no Dr. Luís 
Filipe Machado da Silva Andrade, Coordenador da Equipa de Suporte à 
Gestão de Processos Sul, no Dr. Raul Manuel Dias Félix, Coordenador 
da Equipa de Integração Aplicacional e no Eng.º Ricardo Alexandre Mar-
tins Lapa Rendeiro da Silva, Coordenador da Equipa de Infraestrutura 
Tecnológica, sem faculdade de subdelegação, as competências que me 
foram delegadas por aquele órgão na alínea d) do artigo 7.º da referida 
deliberação de delegação de competências, 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.

Artigo 2.º
Subdelego, ainda, no Dr. Raul Manuel Dias Félix, Coordenador da 

Equipa de Integração Aplicacional e no Eng.º Ricardo Alexandre Martins 
Lapa Rendeiro da Silva, Coordenador da Equipa de Infraestrutura Tecno-
lógica, sem faculdade de subdelegação, as competências que me foram 
delegadas por aquele órgão na alínea g) do artigo 7.º da deliberação de 
delegação de competências mencionada no artigo anterior, a saber:

a) Requerer a emissão de pareceres prévios, junto da Agência para 
a Modernização Administrativa, I. P., relativos à aquisição de bens e 
à prestação de serviços no domínio das tecnologias de informação e 
comunicação, subscrevendo os formulários, termos de responsabilidade 
e demais documentos para o efeito necessários.

Artigo 3.º
1 — 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.

2 — A autorização de realização de qualquer despesa, ao abrigo da 
presente subdelegação de competências, fica condicionada à verificação 
cumulativa 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, 

 PARQUE ESCOLAR, E. P. E.

Despacho n.º 8680/2015

Artigo 1.º

Ao abrigo do disposto nos artigos 44.º a 49.º do Código do Proce-
dimento Administrativo e nos termos do disposto na alínea g) do n.º 1 
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e nas leis do Orçamento de Estado que, em cada ano, sejam apro-
vadas.

3 — Em todos os atos praticados no exercício das competências 
ora subdelegadas, com exceção dos aplicáveis a ordens de pagamen-
tos e similares, 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 competências”, 
fazendo -se menção à data, número e série do Diário da República, 
bem como ao número sob o qual o despacho de subdelegação de 
competências foi publicado.

Artigo 4.º

Todos os atos praticados ao abrigo da subdelegação de competências 
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 imediatos, considerando -se 

ratificados todos os atos praticados, que se incluam no âmbito desta 
subdelegação de competências, desde a presente data até à data da sua 
publicação no Diário da República.

17 de julho de 2015. — O Diretor de Planeamento e Apoio à Gestão, 
João Carlos Ligorne Pereira Fernandes.

308817404 

PARTE H

 MUNICÍPIO DE ALCÁCER DO SAL

Aviso n.º 8580/2015

Procedimento concursal comum na modalidade de regime de 
 contrato de trabalho por tempo determinado, a termo resolutivo 
certo, para a ocupação de um posto de trabalho na carreira e 
categoria de Técnico Superior (área de Higiene e Segurança no 
Trabalho), para o desempenho de funções na Divisão de Recursos 
Humanos.

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, 
torna -se público que foi homologada, por meu despacho de 15 de julho de 
2015, a lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados no pro-
cedimento referido em epígrafe, aberto por aviso n.º 4158/2015, publicado 
no Diário da República 2.ª série, n.º 75, de 17 de abril de 2015.

Candidatos aprovados:
1.º Francisco Duarte Mirra Romão — 17,4 valores
2.º André Lourenço Dias de Oliveira — 16,98 valores
3.º Magda Marina Alves Canena — 16,77 valores
4.º Maria Manuela Alves Mestre — 16,62 valores
5.º Hugo Miguel Caleiro Amaral — 16,62 valores
6.º David Miguel Pais Heitor — 16,62 valores
7.º Rui Miguel Geraldes Santos Gomes — 16,41 valores
8.º Orlando José Pestana Malta — 14,73 valores
9.º Rute Cristina da Graça P. Franco Pereira — 12,63 valores
10.º Ana Luísa da Graça dos Santos Galaio — 12,63 valores
11.º João César Rego Martins — 12 valores
12.º Helena P. M. G. Teles de Melo Magalhães — 12 valores

A presente lista encontra -se disponível para consulta na página ele-
trónica do Município, em www.cm -alcacerdosal.pt, e afixada no átrio 
dos Paços do Concelho.

28 de julho de 2015. — A Vereadora da Divisão de Recursos Humanos 
(Com competências delegadas pelo Despacho n.º 35/GAP/2013), Ana 
Isabel Paulino Chaves.

308829141 

 Aviso n.º 8581/2015

Procedimento concursal comum na modalidade de regime de 
 contrato de trabalho por tempo determinado, a termo resolutivo 
certo, pelo período de 12 meses, para a ocupação de um posto de 
trabalho na carreira e categoria de assistente operacional, para 
o desempenho de funções no setor de Educação e Ação Social, da 
Divisão de Educação, Cultura e Desporto.
1 — Nos termos do disposto no 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, do artigo 33.º, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e dos 
artigos 48.º, 62.º e 64.º, da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, e após 
aprovação, por maioria, em reunião de Câmara de 14 de maio de 2015, 
e Assembleia Municipal de 30 de junho de 2015, torna -se pública a 
abertura de procedimento concursal para constituição de relação jurídica 
de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho por tempo 
determinado, a termo resolutivo certo, pelo período de 12 meses, para 
a ocupação de um posto de trabalho na carreira e categoria de assistente 
operacional, para o desempenho de funções no setor de educação e ação 
social, inserido na divisão de educação, cultura e desporto.

2 — Neste procedimento é cumprido o disposto no artigo 30.º, da Lei 
n.º 35/2014 de 20 de junho (LTFP) e nos artigos 48.º, 62.º e 64.º, da Lei 
n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro.

3 — Caraterização do posto de trabalho — as constantes no anexo 
à LTFP, referido no n.º 1, alínea a), do artigo 86.º, competindo -lhe, de 
acordo com o mapa de pessoal do Município, acompanhar crianças e jo-
vens durante o período de funcionamento da escola; atender e encaminhar 
os utilizadores da escola e controlo de entradas e saídas; providenciar a 
limpeza, tarefas de apoio à organização da escola e alunos; assegurar a 
limpeza e conservação das instalações; confeção de refeições, doces e 
pastelarias; elaborar ementas de refeições; colaboração na limpeza da 
cozinha e zonas anexas.

4 — Habilitações literárias exigidas — escolaridade obrigatória, de 
acordo com a data de nascimento do candidato.

5 — Prazo de validade — o procedimento concursal é válido para 
o preenchimento do posto de trabalho a ocupar. Se em resultado do 
procedimento concursal a lista unitária de ordenação final, devidamente 
homologada, contiver um número de candidatos aprovados superior ao 
posto de trabalho a ocupar, será constituída uma reserva de recrutamento, 
de acordo com o disposto no artigo 40.º, da Portaria n.º 83 -A/2009, de 


