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T TP PL TC S E OT O

Tratamento Estatístico de Dados  . . . . . . . . . . CB 2.º Semestre . . . 132,5 26 26 5
Microbiologia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CB 2.º Semestre . . . 132,5 13 13 26 5
Física Geral  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CB 2.º Semestre . . . 132,5 52 5
Aplicações para Engenharia do Ambiente . . . CE 2.º Semestre . . . 132,5 13 13 26 5
Química Orgânica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CE 2.º Semestre . . . 132,5 26 26 5

 310566356 

 SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DO INSTITUTO
POLITÉCNICO DE SANTARÉM

Despacho (extrato) n.º 5837/2017
Por despacho de 29 de maio de 2017 do Presidente do Instituto Politécnico 

de Santarém, nos termos do artigo 26.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezem-
bro, foi autorizada a prorrogação da mobilidade interna, na modalidade 

de mobilidade intercarreiras, da assistente operacional Paula Maria Faria 
Caldeira Góis para exercer funções na categoria de assistente técnico, da 
carreira de assistente técnico, ficando posicionada na 1.ª posição remune-
ratória da respetiva carreira, nível remuneratório 5 da tabela remuneratória 
única, aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, até 31 de dezembro de 2017.

12 de junho de 2017. — O Administrador dos Serviços de Ação Social, 
António José Duarte da Fonseca.

310564339 

PARTE G

 CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA, E. P. E.

Deliberação (extrato) n.º 608/2017
Por deliberação do Conselho de Administração de 16/11/2016:
João Manuel Silva Calhau, Assistente Graduado Sénior de Medi-

cina Interna, concedida a redução de horário de trabalho para 40 horas 
semanais, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 5.º do 
Dec. 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 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.)

2017/06/12. — A Técnica Superior do SGRH, Aida Maria Marques 
Tavares Valente.

310566526 

 Deliberação (extrato) n.º 609/2017
Por deliberação do Conselho Nacional do Internato Médico em 

25/05/2017:
Ana Raquel Marques Ferreira, Interna do Internato Médico de Car-

diologia, homologada a lista de classificação final, nos termos do ar-
tigo 72.º do Regulamento do Internato Médico, aprovado pela Portaria 
n.º 224 -B/2015, de 29/07, conferindo -lhe o grau de especialista na refe-
rida área desde 23 de maio de 2017, tendo sido atribuída a classificação 
de 19,8 valores (dezanove valores e oito décimas). (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).

2017/06/13. — A Técnica Superior do SGRH, Aida Maria Marques 
Tavares Valente. 

310567044 

 Deliberação (extrato) n.º 610/2017
Por deliberação do Conselho de Administração de 08/02/2017:

José Manuel Matos Silva Sousa, Enfermeiro em regime de contrato 
de trabalho por tempo indeterminado em funções públicas do Centro 
Hospitalar Baixo Vouga, autorizada a acumulação de funções em horário 
flexível, a prestar serviços de Enfermagem na CLIMEDE — Clínica 

Médica de Esgueira, 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).

2017/06/13. — A Técnica Superior do SGRH, Aida Maria Marques 
Tavares Valente.

310567166 

 PARQUE ESCOLAR, E. P. E.

Despacho n.º 5838/2017

Artigo 1.º
Ao abrigo do disposto nos artigos 44.º a 49.º do Código do Pro-

cedimento Administrativo e nos termos do disposto na alínea a) do 
n.º 1 do artigo 13.º da “Delegação de poderes nos dirigentes da Parque 
Escolar, E. P. E.”, aprovada por deliberação do Conselho de Admi-
nistração da Parque Escolar, E. P. E., de 02 de maio de 2017 com as 
alterações aprovadas por deliberação de 09 de maio de 2017, subde-
lego, na Arq.ª Cristina Ferraz de Oliveira Cancela, Coordenadora da 
Equipa de Estudos e Projetos e no Eng.º Manuel Camargo de Sousa 
Eiró, Coordenador da Equipa de Gestão de Ativos, sem faculdade de 
subdelegação, as competências que me foram delegadas por aquele 
órgão nas alíneas e), f) e k) do artigo 1.º da referida de delegação de 
poderes, a saber:

a) Autorizar a realização de despesas, independentemente do valor, 
relativas a taxas devidas em cumprimento de obrigação legal;

b) Proceder à conferência, certificação, receção e aprovação de traba-
lhos, serviços e fornecimentos cuja gestão ou acompanhamento estejam 
incluídos no âmbito das suas atribuições;

c) Representar a Parque Escolar nos assuntos respeitantes a contratos 
em que esta seja parte, perante entidades licenciadoras, bem como pe-
rante outras entidades, nomeadamente em cumprimento de obrigações 
legais.

Artigo 2.º
Subdelego ainda no Eng.º Manuel Camargo de Sousa Eiró, Coorde-

nador da Equipa de Gestão de Ativos, sem faculdade de subdelegação, 
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as competências que me foram delegadas por aquele órgão na alínea l) 
do artigo 1.º da deliberação de delegação de competências mencionada 
no artigo anterior, a saber, representar a Parque Escolar nas reuniões 
das assembleias de condóminos dos edifícios que integram o seu pa-
trimónio.

Artigo 3.º
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 for publicado.

Artigo 4.º
Todos os atos praticados ao abrigo da subdelegação de poderes 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 imediatos, considerando -se 

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

29 de maio de 2017. — O Diretor -Geral de Projetos e Gestão de Ativos 
da Parque Escolar, Fernando Jorge Militão Gonçalves.

310566542 

PARTE H

 MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA

Aviso n.º 7417/2017

Procedimento concursal comum, para constituição de relação ju-
rídica de emprego público por tempo indeterminado, tendo em 
vista o preenchimento de um posto de trabalho da carreira/cate-
goria de assistente operacional — Atividade de coveiro.

1 — Para os efeitos do disposto no artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, e conforme o preceituado nos artigos 30.º e 33.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, na redação em vigor, e nos termos do 
n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, aplicável 
por força do disposto no artigo 1.º do Decreto -Lei n.º 253/2015, de 
30 de dezembro, torna -se público que, por deliberação tomada pela 
Câmara Municipal, em 14 de fevereiro de 2017, se encontra aberto 
procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica 
de emprego público por tempo indeterminado, tendo em vista o preen-
chimento de um posto de trabalho, da carreira/categoria de Assistente 
Operacional — Atividade de Coveiro, na Divisão de Ambiente, Higiene 
Urbana e Espaços Verdes, previsto e não ocupado, no mapa de pessoal 
do Município de Albufeira.

2 — Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, declara -se não estarem constituídas reservas de recru-
tamento no organismo.

3 — De acordo com a solução interpretativa uniforme da Direção-
-Geral das Autarquias Locais, de 15 de maio de 2014, devidamente 
homologada pelo Senhor Secretário de Estado da Administração Local 
em 15 de julho de 2014, «As autarquias locais não têm de consultar a 
Direção -Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas 
(INA) no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de trabalha-
dores em situação de requalificação.», razão pela qual esta Autarquia 
não fez a referida consulta.

4 — Legislação aplicável — Lei Geral do Trabalho em Funções Públi-
cas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na redação em vigor; 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas 
pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril; Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de 
dezembro; Lei n.º 7 -A/2016, de 30 de março; Decreto -Lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro, e Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro.

5 — Âmbito do recrutamento: Trabalhadores com ou sem vínculo 
de emprego público (cf. artigo 30.º, n.º 5, da LTFP). Sem prejuízo do 

disposto no n.º 3 do artigo 30.º da LTFP, nos termos em caso de impos-
sibilidade de ocupação do posto de trabalho naqueles termos, e com 
vista ao cumprimento dos princípios orientadores da gestão dos recursos 
humanos na Administração Pública, de racionalização e eficiência que 
devem presidir à atividade municipal, proceder -se -á ao recrutamento 
de pessoal com vínculo de emprego público a termo ou sem vínculo 
de emprego público, podendo candidatar -se trabalhadores com e sem 
vínculo, tendo em conta a autorização dada pela Câmara Municipal, em 
reunião de 30 de maio de 2017.

6 — Local de trabalho — O local de trabalho situa -se na área do 
Município de Albufeira.

7 — Caracterização do posto de trabalho a ocupar: Abrir sepulturas 
e efetuar o transporte, depósito e levantamento de restos mortais num 
cemitério; Escavar no solo uma vala com as dimensões adequadas à 
urna, utilizando picaretas, pás ou máquina apropriada; Conduzir o carro 
de transporte do corpo até à sepultura; Introduzir cal no caixão, fechá -lo 
e fazer descer através de cordas, cobrindo -o com terra ou colocando -o 
num jazigo; Abrir a sepultura aquando da exumação e assegurar -se de 
que o cadáver está decomposto; Retirar os restos mortais, lavá -los e 
colocá -los numa urna e depositar em local indicado; Proceder à limpeza 
e conservação do cemitério.

8 — Requisitos de admissão:
8.1 — Ser detentor dos requisitos previstos no artigo 17.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, na redação em vigor, nomeadamente:
a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-

ção, por convenção internacional ou por lei especial;
b) 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das 

funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

8.2 — Escolaridade obrigatória, não havendo possibilidade de substi-
tuição do nível habilitacional por formação ou experiência profissional.

9 — O candidato deve reunir os requisitos referidos no número an-
terior até à data limite de apresentação da candidatura.

10 — Nos termos da alínea l) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, na redação em vigor, não podem ser admitidos candi-
datos que, cumulativamente, se encontrem integrados na carreira, sejam 
titulares da categoria e, não se encontrando em mobilidade, ocupem 


