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 INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

Aviso n.º 15343/2016

Em cumprimento do disposto no 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 pública a lista unitária de orde-
nação final do procedimento concursal comum para o preenchimento 
de um posto de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, na carreira e categoria de assistente 
operacional, do mapa de pessoal não docente do Instituto Politécnico de 
Castelo Branco, aberto através do aviso 14888/2015, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 248, de 21 de dezembro de 2015.

Lista unitária de ordenação final 

Ordenação Candidato

Classificação

PC AP EPS Final

1.º José Domingos do Cantos Serra 20 16 16,25 18,06
2.º João Manuel Dias Caio  . . . . 20 12 19,50 17,88
3.º Ângela Maria Pires Gamanho 

Eusébio. . . . . . . . . . . . . . . 16,2 12 16,75 15,29
4.º Miguel Rodrigues Vitório  . . . 10,4 16 19,50 14,08
5.º Paulo Jorge Ramalhinho Ginja 

Ramos  . . . . . . . . . . . . . . . 11 12 19,75 13,44

 A lista unitária de ordenação final foi objeto de homologação por 
despacho de 18 de novembro de 2016, do Presidente do Instituto Po-
litécnico de Castelo Branco, tendo sido igualmente publicitada na pá-
gina eletrónica do Instituto Politécnico de Castelo Branco, no endereço 
www.ipcb.pt, afixada em local próprio e notificada nos termos dos n.os 5 e 
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.

28 de novembro de 2016. — O Presidente, Carlos Manuel Leitão 
Maia.

210057424 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

Despacho (extrato) n.º 14827/2016
Por despacho de 19 de maio de 2016, do Presidente do Instituto 

Politécnico da Guarda, foi autorizada, findo o período experimental de 
5 anos, a manutenção do contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, com a Doutora Maria Del Carmen Arau Ribeiro, 
como professora adjunta, do mapa de pessoal docente do Instituto Po-
litécnico da Guarda para o exercício de funções na Escola Superior 
de Tecnologia e Gestão, em regime de exclusividade, com efeitos a 
partir de 21 de dezembro de 2016, índice remuneratório 185, da tabela 
remuneratória do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico.

28 de novembro de 2016. — O Presidente do Instituto Politécnico da 
Guarda, Constantino Mendes Rei.

210055115 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Declaração de retificação n.º 1195/2016
Por ter sido publicado com inexatidão o Aviso n.º 14917/2016, pu-

blicado no Diário da República, 2.ª série n.º 228 de 28 de novembro de 
2016, retifica -se que onde se lê:

«1 — Nos termos do disposto no 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, em articulação com o Decreto -Lei 
n.º 204/98, de 11 de julho, pelo facto de se tratar de uma carreira não 
revista, torna -se pública a lista unitária de ordenação final relativa 
concurso externo de ingresso para o preenchimento dois postos de 
trabalho, previstos e não ocupados no mapa de pessoal do Instituto 
Politécnico de Leiria, na categoria de especialista de informática, 
grau 1, nível 2, da carreira de informática, na modalidade de con-
trato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 

aberto pelo Aviso n.º 631/2016, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 14 de 21 de janeiro e na BEP, com o código de oferta 
n.º OE201601/0201.»

deve ler -se:

«1 — Nos termos do disposto no 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, em articulação com o Decreto -Lei 
n.º 204/98, de 11 de julho, pelo facto de se tratar de uma carreira não 
revista, torna -se pública a lista unitária de ordenação final relativa 
concurso interno de ingresso para o preenchimento de um posto de 
trabalho, previsto e não ocupado no mapa de pessoal do Instituto 
Politécnico de Leiria, na categoria de especialista de informática, 
grau 1, nível 2, da carreira de informática, na modalidade de con-
trato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
aberto pelo Aviso n.º 631/2016, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 14 de 21 de janeiro e na BEP, com o código de oferta 
n.º OE201601/0201.»

28 de novembro de 2016. — O Vice -Presidente do Instituto Politéc-
nico de Leiria, João Paulo dos Santos Marques.

210055197 

 Declaração de retificação n.º 1196/2016
Por ter sido publicado com inexatidão o Aviso n.º 14918/2016, pu-

blicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 228, de 28 de novembro 
de 2016, retifica -se que onde se lê:

«1 — Nos termos do disposto no 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, em articulação com o Decreto -Lei 
n.º 204/98, de 11 de julho, pelo facto de se tratar de uma carreira não 
revista, torna -se pública a lista unitária de ordenação final relativa 
concurso externo de ingresso para o preenchimento de um posto de 
trabalho, previstos e não ocupados no mapa de pessoal do Instituto 
Politécnico de Leiria, na categoria de especialista de informática, 
grau 1, nível 2, da carreira de informática, na modalidade de con-
trato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
aberto pelo Aviso n.º 630/2016, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 14 de 21 de janeiro e na BEP, com o código de oferta 
n.º OE201601/0199.»

deve ler -se:
«1 — Nos termos do disposto no 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, em articulação com o Decreto -Lei 
n.º 204/98, de 11 de julho, pelo facto de se tratar de uma carreira não 
revista, torna -se pública a lista unitária de ordenação final relativa 
concurso interno de ingresso para o preenchimento de um posto de 
trabalho, previsto e não ocupado no mapa de pessoal do Instituto 
Politécnico de Leiria, na categoria de especialista de informática, 
grau 1, nível 2, da carreira de informática, na modalidade de con-
trato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
aberto pelo aviso n.º 630/2016, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 14, de 21 de janeiro e na BEP, com o código de oferta 
n.º OE201601/0199.»
28 de novembro de 2016. — O Vice -Presidente do Instituto Politéc-

nico de Leiria, João Paulo dos Santos Marques.
210054613 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

Escola Superior de Música, Artes e Espetáculo

Aviso n.º 15344/2016
Para os devidos efeitos, se torna público que, por Despacho do 

signatário, exarado em 21 de novembro de 2016, proferido ao abrigo 
das competências próprias previstas no n.º 1 do artigo 16.º do Estatuto 
da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico (ECP-
DESP), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 185/81, de 1 de julho, alterado 
pelos Decretos -Lei n.º 69/88, de 3 de março, Decreto -Lei n.º 207/2009, 
de 31 de agosto, e pela Lei n.º 7/2010, de 13 de maio, e Decreto -Lei 
n.º 45/2016, de 17 de agosto, e n.º 2 do artigo 28.º do Regulamento 
dos Concursos para a Contratação do Pessoal da Carreira Docente do 
Instituto Politécnico do Porto, aprovado pelo Despacho n.º 4807/2011, 
de 9 de fevereiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 54, 
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17 de março, e artigo 16.º dos Estatutos da ESMAE, aprovados por 
Despacho n.º 15830/2009, de 26 de junho, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 132, de 10 de julho, e em conformidade com 
o disposto nas disposições acabadas de referir e ainda os artigos 165.º 
e seguintes do Código de Procedimento Administrativo, na sua atual 
redação, e n.º 2 do artigo 38.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, o 
procedimento concursal cujo aviso de abertura foi publicado no Diá-
rio da República, 2.ª série, n.º 16, de 25 de janeiro, através do Edital 
n.º 62/2016, foi anulado.

22 de novembro de 2016. — O Presidente da ESMAE, António Au-
gusto Martins da Rocha Oliveira Aguiar.

210054443 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

Despacho (extrato) n.º 14828/2016
Por despacho de 07 -09 -2016, do Senhor Presidente do Instituto 

Politécnico de Viseu, ao qual foi atribuído eficácia retroativa, foi 
autorizada a celebração de contrato de Trabalho em Funções Públicas 
por Tempo Indeterminado, com a Doutora Teresa Sofia de Almeida 
Gouveia, como Assistente, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 e do n.º 3 do 
artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 45/2016 de 17 de agosto, para o exercício 
de funções na Escola Superior de Educação de Viseu, com efeitos à 
data de 18 -08 -2016, posicionado no escalão 1 índice 100 da tabela 
remuneratória do pessoal docente do ensino superior politécnico em 
regime de exclusividade.

18 de novembro de 2016. — O Administrador, Mário Luís Guerra 
de Sequeira e Cunha.

210054946 

 SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DO INSTITUTO 
POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

Aviso (extrato) n.º 15345/2016
Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação atual, torna -se publica a 
lista unitária ordenação final dos candidatos aprovados no procedimento 
Concursal para Recrutamento de dois trabalhadores enquadrado na Carreira 
de Assistente Operacional, em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado para os SAS -IPB, aberto pelo edital extrato 
n.º 344/2016 de 14 de abril, registado na Bolsa de Emprego Público sob a refe-
rência OE201604/0137, e no portal dos SAS -IPB (Para a comunidade — Re-
crutamento), cuja homologação foi feita por despacho de 15 de novembro de 
2016, pelo presidente do Instituto Politécnico de Bragança: 

N.º
de Ordem Nome Classificação

(valores)

1 Maria Alexandrina Carvalho Gonçalves  . . . . . 16,83
2 Solange da Conceição Rodrigues Afonso Gon-

çalves  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,09
3 Maria Laura Bento Silveira Barreiros  . . . . . . . 16,06
4 Sandra Isabel Cunha Fontes Fonseca. . . . . . . . 15,38
5 Maria da Conceição Pires Fernandes. . . . . . . . 14,60
6 Maria Isabel Martins Fernandes da Silva. . . . . 14,47
7 Bruno Ferreira Vicente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,33
8 Silvia Patricia Correia Valdrez. . . . . . . . . . . . . 12,53
9 Virgínia Tiago  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,29
10 Verónica Rafaela Tiago  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,07
11 Liliana Marianela Afonso Rocha . . . . . . . . . . . 11,50

 28 de novembro de 2016. — A Administradora dos SAS -IPB, Dr.ª Eli-
sabete Vicente Madeira.

210056517 

PARTE G

 CENTRO HOSPITALAR DO ALGARVE, E. P. E.

Aviso n.º 15346/2016

Procedimento concursal comum para preenchimento de dois 
postos de trabalho na categoria de Assistente de Medicina 

do Trabalho da carreira médica — área de exercício hospitalar
1 — Nos termos do estabelecido na cláusula 7.º do acordo cole-

tivo de trabalho, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 48, 
de 29 de dezembro de 2011, celebrado entre o Centro Hospitalar de 
Coimbra, E. P. E. e outros e a Federação Nacional dos Médicos e ou-
tros — tramitação do procedimento concursal de recrutamento para os 
postos de trabalho da carreira médica, adiante designado, abreviadamente, 
por ACT, conjugado com o artigo 15.º do Decreto -Lei n.º 176/2009, de 
4 de agosto, com as alterações dadas pelo Decreto -Lei n.º 266 -D/2012 de 
31 de dezembro, que estabelece o regime da carreira dos médicos das 
entidades públicas empresariais integradas no Serviço Nacional de 
Saúde, bem como os respetivos requisitos de habilitação profissional e 
percurso de progressão profissional e de diferenciação técnico -científica, 
torna -se público que, por despacho de Sua Exa., o Secretário de Estado 
da Saúde, datado de 8 de janeiro de 2015 e nos termos da deliberação 
do Conselho de Administração de 19 de fevereiro de 2015, se encontra 
aberto procedimento concursal comum para a constituição de relação 
jurídica de emprego privado sem termo, cujo contrato será celebrado nos 
termos da legislação laboral privada aplicável, destinado ao preenchi-
mento de dois postos de trabalho de assistente de Medicina do Trabalho, 
no mapa de pessoal do Centro Hospitalar do Algarve, E. P. E..

2 — Tipo de concurso — o concurso é externo, geral, aberto a todos 
os detentores dos requisitos de admissão, independentemente de serem 
já titulares ou não de relação jurídica de emprego, público ou privado, 

com alguma instituição do Serviço Nacional de Saúde, com a ressalva de 
que, nos termos da alínea j) da cláusula 7.º do ACT de 29 de Dezembro 
de 2011, não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, 
se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não 
se encontrando em mobilidade, ocupem posto de trabalho previstos no 
mapa de pessoal do órgão ou serviço idênticos ao posto de trabalho para 
cuja ocupação é publicitado este procedimento.

3 — Prazo de validade — o procedimento concursal é válido para 
a ocupação dos postos de trabalho enunciados, terminando com o seu 
preenchimento.

4 — Política de igualdade — em cumprimento da alínea h) do ar-
tigo 9.º da Constituição, a Administração Pública, enquanto entidade 
empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportu-
nidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão 
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda 
a qualquer forma de discriminação.

5 — Prazo de apresentação de candidaturas — 10 dias úteis, con-
tados a partir da data da publicação do presente aviso no Diário da 
República.

6 — Legislação aplicável — o procedimento concursal rege -se pelo 
disposto no acordo coletivo de trabalho publicado no Boletim do Tra-
balho e Emprego, n.º 48, de 29 de dezembro de 2011, celebrado entre o 
Centro Hospitalar de Coimbra, E. P. E. e outros e a Federação Nacional 
dos Médicos e outros — tramitação do procedimento concursal de re-
crutamento para os postos de trabalho da carreira médica.

7 — Caracterização do(s) posto(s) de trabalho — ao(s) posto(s) de 
trabalho apresentado(s) a concurso corresponde o conteúdo funcio-
nal estabelecido no artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 176/2009, de 4 de 
Agosto, conjugado com o artigo 7.º -E do mesmo diploma, com as alte-
rações dadas pelo Decreto -Lei n.º 266 -D/2012 de 31 de dezembroe na 
cláusula 14.º do acordo coletivo de trabalho publicado no Boletim do 
Trabalho e Emprego, n.º 41, de 8 de novembro de 2009, celebrado entre 


