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público por tempo indeterminado, a constituir por contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado.
A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido,
do conteúdo funcional, da composição do júri e dos métodos de seleção serão publicitados, no aviso integral, disponibilizado na Bolsa
de Emprego Público (BEP) e na página eletrónica do Agrupamento
de Escolas.

Deliberação (extrato) n.º 707/2019
Através da Deliberação n.º 71/2019, de 18 de abril, do Conselho
Diretivo, foi aceite o pedido de cessação da designação, em regime de
substituição, apresentado por Rita Cristina de Castro Ferreira Paiva no
cargo de Diretora da Unidade de Desenvolvimento Social, do Centro
Distrital de Braga, com efeitos imediatos.

29 de maio de 2019. — A Diretora, Luzia de Fátima Lopes Gomes
Veludo.
312339316

18 de abril de 2019. — Pelo Conselho Diretivo, o Presidente, Rui
Fiolhais.
312339154

Escola Secundária Viriato, Abraveses — Viseu

SAÚDE

Aviso (extrato) n.º 10255/2019

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Procedimento concursal comum de recrutamento, em regime de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para o preenchimento de 1 (um) posto de trabalho (M/F),
para carreira e categoria de Assistente Operacional.

Aviso (extrato) n.º 10257/2019

Nos termos dos n.os 2 e 4 do artigo 30.º, artigos 33.º a 38.º da Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho e do disposto no artigo 11.º da Portaria
n.º 125-A/2019, de 30 de abril, torna-se público que, por despacho do
Diretor da Escola Secundária Viriato (ESV), de 02/05/2019, no uso das
competências que lhe foram delegadas por Despacho n.º 2103/2019 da
Diretora-Geral da Administração Escolar proferido em 25 de fevereiro
de 2019, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 43, de 1 de
março de 2019, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, contados
a partir do dia seguinte ao da publicação do presente Aviso no Diário
da República, o procedimento concursal comum para preenchimento
de 1 (um) posto de trabalho para as funções correspondentes à categoria
de assistente operacional da ESV, na modalidade de relação jurídica de
emprego público por tempo indeterminado, a constituir por contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido,
do conteúdo funcional, da composição do júri e dos métodos de seleção
serão publicitados na Bolsa de Emprego Público e na página da escola
em www.esviriato.pt.
Todas as candidaturas deverão, obrigatoriamente, ser submetidas
mediante preenchimento de formulário próprio disponibilizado eletronicamente no Sistema Interativo de Gestão de Recursos Humanos da
Educação — SIGRHE > Situação Profissional > PND — Proc. concursais comuns > Formulário de candidatura, no portal da Direção Geral
da Administração Escolar (www.dgae.mec.pt) e formalizadas através da
entrega, nas instalações da ESV, sita na Estrada Velha de Abraveses, em
Viseu, ou enviadas pelo correio para a seguinte morada: Escola Secundária Viriato, Estrada Velha de Abraveses, 3510-204 Viseu.
28 de maio de 2019. — O Diretor, Pedro Miguel da Costa Ribeiro.
312339551

TRABALHO, SOLIDARIEDADE
E SEGURANÇA SOCIAL
Instituto da Segurança Social, I. P.
Aviso n.º 10256/2019
Nos termos do n.º 1 do artigo 24.º da Portaria n.º 125-A/2019, de
30 de abril, torna-se publico que as provas de conhecimentos relativas
ao procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de
11 postos de trabalho, na carreira e categoria de técnico superior do
mapa de pessoal do Instituto da Segurança Social, I. P., para detentores
da licenciatura nas áreas de Economia, Contabilidade, Contabilidade
e Administração, Gestão e Gestão de Empresas, aberto pelo Aviso
n.º 11200/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 156 de
14 de agosto, com a referência DRH/TS/23/2018, Ir-se-ão realizar no
dia 13 de julho de 2019.
As horas, a identificação do local de realização, a identificação dos
candidatos, a sua distribuição pelos locais de realização, e toda outra
informação julgada conveniente, serão divulgadas, oportunamente, no
espaço do ISS, IP, na página eletrónica em www.seg-social.pt.
28 de maio de 2019. — O Presidente do Conselho Diretivo, Rui
Fiolhais.
312347279

Torna-se público que o médico interno de Psiquiatria Gonçalo Filipe
dos Santos Sobreira em regime de CTFP a termo resolutivo incerto declarou, nos termos do n.º 1 da cláusula 8.ª do ACT n.º 2/2009, a intenção
de iniciar a prestação de atividade privada remunerada com carácter
habitual em diversos locais.
31 de maio de 2019. — A Administradora Hospitalar, Cristina Pereira.
312348501
Deliberação (extrato) n.º 708/2019
Por deliberação do Conselho Diretivo do CHPL de 08-05-2019:
Inês da Costa Carvalho Moreira Pinto, médica interna de Psiquiatria
em regime de contrato de trabalho a termo resolutivo incerto — autorizado o exercício de acumulação de funções privadas, 6 horas semanais
na “Neuroclínica — Rio Maior”.
31 de maio de 2019. — A Administradora Hospitalar, Cristina Pereira.
312348445

Hospital do Arcebispo João
Crisóstomo — Cantanhede
Aviso (extrato) n.º 10258/2019
Por despacho de 21-05-2019 do Conselho Diretivo do Hospital do
Arcebispo João Crisóstomo — Cantanhede, foi homologada a lista
unitária de ordenação final dos candidatos aprovados, no âmbito do
procedimento concursal comum para o preenchimento de postos de
trabalho do mapa de pessoal deste Hospital, na modalidade de relação
jurídica de emprego público por tempo indeterminado, da categoria e
carreira de Assistente Operacional, restrito a candidatos abrangidos pelo
PREVPAP — Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos
Precários na Administração Pública, publicitado na BEP — Bolsa de
Emprego Público, sob o n.º OE201902/0649.
A presente lista será afixada na placard do Hospital e disponibilizada
na sua página eletrónica, em www.hdcantanhede.min-saude.pt.
22-05-2019. — O Presidente do Conselho Diretivo, Dr. António José
Costa Sequeira.
312324436

Inspeção-Geral das Atividades em Saúde
Despacho n.º 5761/2019
Na sequência de procedimento concursal comum para ocupação de
nove postos de trabalho na carreira especial de inspeção, na categoria
de inspetor, do mapa de pessoal da Inspeção Geral das Atividades em
Saúde (IGAS), aberto pelo Aviso n.º 14221/2018, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 192, de 4 de outubro de 2018, foi homologada
a lista de classificação final, por despacho de Sua Exa. a Ministra da
Saúde de 9 de maio de 2019.
Assim, nos termos da alínea d), n.º 1, do artigo 7.º e anexo I, da Lei
n.º 2/2004, de 15 de agosto, na sua redação atual, nomeio Inspetores da
IGAS em período experimental, os licenciados:
Emanuel Jorge Ramires da Costa;
Francisco Manuel Tavares Guerra Lopes Rei;

