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Participou na organização de vários eventos da responsabilidade da 
ESEIG/IPP;

Foi membro do júri de procedimentos concursais e de provas de 
aptidão profissional;

Orientou diversos estágios profissionais;
Foi membro efetivo da Comissão Paritária, eleita pelos pares, no 

âmbito do artigo 59.º da Lei n.º 66 -B/2007, de 28 de dezembro, para 
os anos de 2011, 2012, 2013 e 2014;

Foi membro da Comissão Estatutária, eleita pelos pares, para elabo-
ração dos Estatutos da ESEIG, de março a junho de 2009.

Foi membro da Secção do Conselho de Avaliação do Pessoal não 
Docente — SIADAP, 2005.

210086025 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

Edital (extrato) n.º 1075/2016
Por despacho do Senhor Presidente do Instituto Politécnico de 

Viseu de 30 de novembro de 2016, fica suspenso, nos termos do 
art. 38.º do Código do Procedimento Administrativo, o procedi-
mento com vista à execução de sentença e à repetição do concurso, 
publicitado por edital com o n.º 1006/2016 no Diário da República, 
2.ª série, de 21 de novembro de 2016, com efeitos à data da presente 
publicação.

12 de dezembro de 2016. — O Administrador do Instituto Politécnico 
de Viseu, Mário Luís Guerra de Sequeira e Cunha.

210085661 

PARTE F

 REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

Secretaria Regional da Saúde

Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais, IP-RAM

Aviso n.º 43/2016/M
Por despacho de 29 de novembro de 2016, do Secretário Regio-

nal da Saúde, de harmonia com o disposto no artigo 8.º do Decreto 
Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro, foi autorizado a firma 

Cfarma — Centro Farmacêutico da Madeira, L.da, com sede à Rua 
das Hortas, n.º 2, Funchal, a manter a autorização para comercializar 
por grosso substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus prepara-
dos, das firmas Cfarma — Centro Farmacêutico da Madeira, L.da, e 
Nxgen — Consultores e Serviços, L.da, no seu armazém sito no seu 
armazém sito à Estrada Dr. João Abel de Freitas — Edifício Estêvão 
Neves, Piso 2, Fração 2/D5 e 2/D3, Funchal, Região Autónoma da 
Madeira, sendo esta autorização válida por um ano a partir da data desta 
publicação e considerando -se renovada por igual período se nada for 
dito até 90 dias antes do termo do prazo.

12 de dezembro de 2016. — A Presidente do Instituto de Administra-
ção da Saúde e Assuntos Sociais, IP -RAM, Ana Nunes.

210083944 

PARTE G

 CENTRO HOSPITALAR DO ALGARVE, E. P. E.

Aviso n.º 15940/2016
Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea d) do n.º 1 do 

artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, faz-se público que Maria 
del Pilar Perez Romero, Enfermeira do Mapa de Pessoal deste Centro 
Hospitalar do Algarve, EPE, denunciou o seu contrato de trabalho em 
funções a partir do dia 16 de dezembro de 2016.

6.12.2016. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, 
Rita Carvalho.

210083677 

 Aviso n.º 15941/2016
Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea d) do n.º 1 do 

artigo 4.º da Lei 35/2014, de 20 de junho, faz -se público que Maria 
do Rosário Pereira Simões, Técnica Especialista de Terapia Ocupa-

 Deliberação n.º 1896/2016
Por deliberação do Conselho de administração deste Centro Hospitalar 

de 24.11.2016:
Sandra da Luz Rosa Mestre da Palma Pereira, enfermeira da carreira 

especial de enfermagem — autorizada a regressar ao regime horário de 
tempo completo — 35 horas semanais, a partir de 01.01.2017.

06 -12 -2016. — A Diretora de Gestão dos Serviços dos Recursos 
Humanos, Dr.ª Rita Carvalho.

210083482 

cional do Mapa de Pessoal deste Centro Hospitalar do Algarve, EPE, 
denunciou o seu contrato de trabalho em funções a partir do dia 26 de 
agosto de 2016.

06.12.2016. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Huma-
nos, Rita Carvalho.

210083611 


