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Rita Margarida Barão Lopes da Silva, Assistente Graduada de Neu-
ropediatria do CHLC, EPE;

Sandra Clara Dias Jacinto, Assistente de Neuropediatria do CHLC, 
EPE;

Ana Sofia Temudo Duarte António, Assistente de Neuropediatria do 
CHLC, EPE.

VI — Condições e número de admissões
1 — Os candidatos deverão possuir o grau de Assistente em Neuro-

logia ou Pediatria Médica;
2 — Admitem -se 2 candidatos por Ciclo, no máximo.
VII — Critérios de prioridade de seleção e incompatibilidades
1 — Será dada prioridade na seleção segundo:

o interesse curricular demonstrado em Neuropediatria;
a motivação expressa pelo candidato; avaliação curricular.

2 — Considera -se incompatível a frequência do CEENP, aos can-
didatos que mantenham atividades que impliquem incapacidade de 
cumprimento do programa, em plena integração na equipa de trabalho 
e nas sessões teóricas.

VIII — Júri de seleção
O júri de seleção será composto por três elementos do corpo docente, 

nomeados pelo órgão de gestão, devendo incluir no mínimo o coorde-
nador e um elemento da Unidade de Neurologia Pediátrica.

IX — Tipo de avaliação de conhecimentos
1 — Avaliação contínua de conhecimentos e aptidões pela prática 

diária;
2 — A avaliação final de conhecimentos será efetuada por júri de 

avaliação, que deverá integrar necessariamente o coordenador da Uni-
dade de Neurologia Pediátrica;

3 — A avaliação constará de: prova oral e prática de avaliação de 
conhecimentos; discussão de relatório de atividades elaborado pelo 
candidato.

X — Avaliação do Ciclo
A avaliação decorrerá nos termos do artigo 9.º da Portaria n.º 227/2007, 

de 5 de março.
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 INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE COIMBRA 
FRANCISCO GENTIL, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 3117/2018
Devidamente homologada por deliberação de 20/02/2018, do Con-

selho de Administração deste Instituto, se publica a lista unitária de 
ordenação final do procedimento concursal comum para preenchi-

 PARQUE ESCOLAR, E. P. E.

Despacho n.º 2434/2018

Na sequência do Despacho de Alteração de Nomeação das Equipas 
de Gestores de Contrato da Direção-Geral de Investimento, do Diretor-
Geral de Investimento da Parque Escolar, de 29/01/2018, e tendo presente 
o meu Despacho de Subdelegação de Competências n.º 4646/2017, 
publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 103, de 29/05/2017, 
e uma vez que o trabalhador Eng. Hugo Caseiro Rodrigues, nomeado 
para a equipa n.º 1 da Divisão de Investimento Sul, cessou as suas 
funções com a Parque Escolar, E. P. E., revogo as competências que 
lhe havia subdelegado.

No âmbito do supra referido Despacho de Alteração de Nomeação 
das Equipas de Gestores de Contrato da Direção-Geral de Investimento, 
foi ainda nomeada, a trabalhadora Arqt.ª Diana Oliveira Vaz, para a 
equipa n.º 1 da Divisão de Investimento Sul. Assim, através do presente, 
subdelego na trabalhadora Arqt.ª Diana Oliveira Vaz as competências 
referidas no art. 1.º do despacho de subdelegação de competências 
n.º 4646/2017, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 103, de 
29/05/, devendo as competências ser exercidas mediante decisão conjunta 
dos gestores de contrato da equipa n.º 1 da Divisão de Investimento 
Sul e sujeitas ao cumprimento do art. 2.º e 3.º do mesmo despacho de 
subdelegação de competências.

O presente despacho produz efeitos a partir da presente data, consi-
derando-se ratificados todos os atos praticados pela Gestora de Contrato 
Arqt.ª Diana Oliveira Vaz, que se incluam no âmbito desta subdelega-
ção de competências, desde a presente data até à da sua publicação no 
Diário da República.

29 de janeiro de 2018. — O Diretor da Divisão de Investimento Sul 
da Parque Escolar, Nuno Miguel Martinho Catarro.
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mento de um lugar de posto de trabalho na categoria de assistente 
graduado sénior de cirurgia geral, da carreira médica ou especial 
médica, área de exercício hospitalar deste Instituto, na modalidade 
de contrato de trabalho por tempo indeterminado ou contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, aberto por 
aviso n.º 14367/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 230, de 29/11/2017.

Lista unitária de ordenação final

1.º Henrique Manuel Toucedo Dias Ferrão — 15,08 valores

22 de fevereiro de 2018. — O Administrador Hospitalar, José Miguel 
Perpétuo.
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 ASSOCIAÇÃO DE FREGUESIAS DO CONCELHO DA LOURINHÃ

Declaração de Retificação n.º 184/2018

Tendo sido publicado com inexatidão no Diário da República 
n.º 26/2018, 2.ª série, de 6 de fevereiro, pela Associação de Freguesias 
do Concelho da Lourinhã, o Aviso n.º 1670/2018, determino que se faça 
a seguinte retificação:

No n.º 10.1, onde se lê «a posição remuneratória de referência é a cor-
respondente à 1.ª posição, nível 1» deve ler -se «a posição remuneratória 
de referência é a correspondente à 1.ª posição, nível 5».

23 de fevereiro de 2018. — O Presidente da Associação de Freguesias 
do Concelho da Lourinhã, Fernando José Martins Ferreira.
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 COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO MINHO

Anúncio n.º 35/2018

Constituição de Agrupamento Europeu de Cooperação
Territorial — AECT RIO Minho

No dia vinte e quatro de fevereiro de dois mil e dezoito, perante mim 
Notária, Lic. Cláudia Sofia Vieira Barreiros, na Pousada São Teotónio, 
na cidade de Valença, titular do cartório, sito na Avenida do Colégio 
Português, Edifício Status, rés -do -chão, loja 13, em Valença, compare-
ceram como outorgantes:

Primeiro: José Maria da Cunha Costa, casado, natural de Mo-
çambique, residente na Calçada de Valverde, n.º 79 -S/8, em Viana 
do Castelo, titular do cartão de cidadão n.º 07509686 2ZX8, válido 


