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Cinema
Colaborou na produção de curtas metragens como são o exemplo A 

Rua da Estrada de Graça Castanheira e Álvaro Domingues, Um Rio 
Chamado Ave de Luis de Matos; Mahjong de João Pedro Rodrigues e Rui 
Guerra da Mata.; A Mãe e o Mar de Gonçalo Tocha; O Canto do Rocha 
de Helvécio Marins Jr e Land Of My Dreams de Yann Gonzalez.

Outras menções
Foi premiado em vários concursos, como são exemplo Por Dentro da 

Bola, Instituto das Artes, Porto. (2004); Ano Europeu das Pessoas com 
Deficiência, Governo Civil do Distrito do Porto. (2013); A Fotografia 
e o Homem, Instituto Politécnico do Porto. (1996).

É membro do comité de seleção e dos Orgãos Sociais da Cooperativa 
Curtas Metragens CRL no Festival Internacional de Curtas Metragens 
de Vila do Conde. (2008 a 2017).

Membro Fundador da Associação Cultural IMA Imaginário Audiovi-
sual. Vila do Conde(2000) e da Associação Cultural ZEBRA, Porto(2005).

Membro de diversos Júris de Procedimentos de Aquisições de Bens, 
de Prestação de Serviços para o Politécnico do Porto.

310494493 

 Escola Superior de Educação

Despacho n.º 4816/2017
Considerando:

1) O n.º 2 do artigo 46.º do Código de Procedimento Administrativo;
2) O disposto no n.º 4 do artigo 15.º do Despacho n.º 12486/2010 de 

02 de agosto, que aprovou o “Regulamento para Atribuição do Título 
de Especialista no Instituto Politécnico do Porto” publicado no Diário 
da República, 2.ª série n.º 148 de 02 de agosto;

3) O n.º 2 do Despacho n.º 6896/2011, publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série n.º 85 de 03 de maio de 2011:

Subdelego no Presidente do Conselho Técnico -Científico da Escola 
Superior de Educação do Porto, Professor Doutor Fernando Luís Tei-
xeira Diogo, a presidência do júri das provas para atribuição do título 
de especialista na área de Psicologia, requeridas pelo candidato João 
Francisco Soares da Conceição Tavares Barreto.

11 de maio de 2017. — O Presidente, Paulo Alberto da Silva Pereira.
310499012 

PARTE G

 HOSPITAL GARCIA DE ORTA, E. P. E.

Aviso n.º 6179/2017

Recrutamento de diretor de serviço de neurorradiologia
1 — Nos termos do n.º 3 do artigo 28.º do Decreto -Lei n.º 18/2017, 

de 10 de Fevereiro, faz -se público que, por Deliberação do Conselho 
de Administração de 4 de maio de 2017, se encontra aberto, pelo prazo 
de cinco dias úteis, seleção para escolha de diretor de serviço de neu-
rorradiologia deste Hospital.

2 — Âmbito — Podem candidatar -se todos os médicos, com a es-
pecialidade de neurorradiologia, área médica hospitalar, vinculados 
a qualquer instituição prestadora de cuidados de saúde integrada no 
Serviço Nacional de Saúde, detentores de todas as condições legais para 
o efeito e que sejam, ainda, preferencialmente possuidores da categoria 
de assistente graduado sénior ou de assistente graduado, bem como, do 
seguinte perfil:

a) Experiência em gestão Clínica (funções de direção/coordenação 
de serviço) no âmbito da especialidade;

b) Experiência de formação pós-graduada na especialidade, na qua-
lidade de formador;

c) Formação em gestão da Qualidade;
d) Membro de Sociedades Cientificas e Organizações Profissionais;
e) Outros cargos/atividades relevantes para o exercício do cargo.

3 — O conteúdo funcional e a remuneração são os estabelecidos na 
carreira médica em vigor, bem como nos princípios e regras aplicáveis 
às unidades de saúde que integram o Serviço Nacional de Saúde (SNS) 
com a natureza de entidade pública empresarial, conforme o Decreto -Lei 
n.º 18/2017, de 10 de fevereiro.

4 — Regime de trabalho — Duração semanal de 40 horas na moda-
lidade de isenção de horário.

5 — Da apresentação de candidatura devem constar os seguintes 
elementos:

a) Identificação completa (nome, naturalidade, nacionalidade número 
e data do Bilhete de Identidade ou cartão de cidadão, número cédula 
profissional, residência, código postal e telefone);

b) Referência ao número e série do Diário da República onde se 
encontra publicada candidatura;

c) Envio de 4 exemplares do curriculum vitae.

6 — Modo de envio das candidaturas — A candidatura deverá ser 
efetuada através de requerimento, dirigido ao Presidente do Conselho 
de Administração do Hospital Garcia de Orta, E. P. E., em suporte de 
papel, e entregues no Serviço de Gestão de Recursos Humanos durante 

o horário normal de expediente do serviço (das 8h.30 m às 13h e das 
14h às 16h.30m), ou enviada através de correio registado, com aviso de 
receção, para o endereço postal da instituição, até à data-limite fixada 
na publicitação.

7 — Método de seleção — Avaliação curricular e entrevista.
8 — A Comissão de avaliação da apresentação das candidaturas é 

composta pela Diretora Clínica, Dra. Ana Paula Breia Santos Neves, 
que preside, e pelos seus adjuntos, respetivamente Dr. Luís Alberto 
Carvalho Jerónimo Antunes, Dr. Estêvão Luís Vale Azevedo Pape e 
Dr. Antero Vale Fernandes.

9 — A decisão relativa à escolha do candidato constará do site do 
HGO, E. P. E., bem como a sua nomeação do DRE.

15/05/2017. — O Presidente do Conselho de Administração, Joaquim 
Daniel Lopes Ferro.

310496234 

 Deliberação n.º 455/2017

Nomeação de diretor de Serviço de Neurologia
O Conselho de Administração deliberou em reunião de 27/04/2017 

nomear o Sr. Dr. Miguel Maria Ribeiro Soares Rodrigues, Diretor do 
Serviço de Neurologia, com efeitos a 1 de Maio de 2017, nos termos do 
artigo 40.º do Regulamento Interno do Hospital Garcia de Orta, EPE, 
aprovado a 19 de março de 2015 e homologado em 14 de outubro de 
2015 e de harmonia com o disposto no n.º 3 do artigo 28.º do Decreto-
-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro.

16/05/2017. — O Presidente do Conselho de Administração, Joaquim 
Daniel Lopes Ferro.

310499807 

 PARQUE ESCOLAR, E. P. E.

Despacho n.º 4817/2017
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 2 de maio de 2017, e no 
artigo 1.º do despacho de subdelegação de poderes do Diretor -Geral de 
Manutenção da Parque Escolar, Eng.º Luís José Borges Martins, de 2 
de maio 2017, subdelego:

Artigo 1.º
Nos Gestores de Contrato, Eng.º António Caetano, Eng.º Paulo Borges, 

Eng.º Rui Carreira, Eng.º Bruno Vieira, Eng.º Luís Amor, Eng.º Pedro 
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Correia, Eng.ª Catarina Costa, Eng.ª Joana Carrilho, Eng.º Fernando 
Milheiro, Eng.º João Gomes e Arq.º António Silva sem faculdade de 
subdelegação, 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 
de subdelegação de 2 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 execu-
ção 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;

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 fiscalização 
e coordenação de segurança, em estreito cumprimento do contrato ce-
lebrado 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 de subdelegação de poderes do 

Diretor -Geral de Manutenção, Eng.º Luís José Borges Martins, de 2 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 2 de maio de 2017, considerando-

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

10 de maio de 2017. — O Diretor da Divisão de Manutenção Norte 
da Parque Escolar, André Miguel Lameiras Sousa Santos.

310494485 

 Despacho n.º 4818/2017
Ao abrigo do disposto nos artigos 44.º a 49.º do Código do Procedi-

mento Administrativo e no n.º 1 do artigo 4.º da “Delegação de Poderes 
no Diretor Geral de Investimento“, aprovada por deliberação do Con-
selho de Administração da Parque Escolar, E. P. E. (adiante “Parque 
Escolar”), de 2 de maio de 2017, subdelego os seguintes poderes no 
âmbito da gestão, até encerramento, de contratos relativos às intervenções 
de requalificação de escolas já em operação e de escolas que tornaram à 
fase de definição do projeto, bem como no âmbito da gestão de contratos 
relativos a edifícios não escolares integrados no património da Parque 
Escolar, relativamente aos quais subsistem em execução contratos per-
tencentes a intervenções de requalificação:

Artigo 1.º
Nos Diretores da Divisão de Investimento Sul e Norte, Nuno Miguel 

Martinho Catarro e António Jorge Martins Fernandes Dias, respetiva-
mente, com faculdade de subdelegação, os poderes que me foram con-
feridos pelo Conselho de Administração no artigo 1.º da supra referida 
delegação de poderes, 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 execu-
ção 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, 


