17130

Diário da República, 2.ª série — N.º 103 — 29 de maio de 2013

Ciências Empresariais deste Instituto Politécnico, com efeitos a partir
de 1 de março de 2013.
21 de maio de 2013. — A Administradora, Ângela Noiva Gonçalves.
206984601
Despacho (extrato) n.º 6988/2013
Por despachos de 13 de maio de 2013 do vice-presidente do Instituto Politécnico de Setúbal, em regime de substituição do presidente:
Francisca Correia Ramalho — autorizado o contrato de trabalho em
funções públicas a termo resolutivo certo, como professora adjunta
convidada, em regime de tempo parcial a 30 %, pelo período de três

meses, para exercer funções na Escola Superior de Saúde deste Instituto
Politécnico, com a remuneração mensal de € 605,63, correspondente
ao escalão 1, índice 185, com efeitos a partir de 13 de maio de 2013.
Maria José Chambel Soares — autorizado o contrato de trabalho em
funções públicas a termo resolutivo certo, como professora coordenadora convidada, em regime de acumulação, a tempo parcial a 25 %,
pelo período de três meses, para exercer funções na Escola Superior
de Saúde deste Instituto Politécnico, com a remuneração mensal de
€ 682,01, correspondente ao escalão 3, índice 250, com efeitos a partir
de 13 de maio de 2013.
21 de maio de 2013. — A Administradora, Ângela Noiva Gonçalves.
206984367

PARTE G
CENTRO HOSPITALAR DO PORTO, E. P. E.
Aviso (extrato) n.º 7042/2013
Procedimento simplificado conducente ao recrutamento de pessoal
médico para a categoria de assistente, da área hospitalar — Pediatria médica — da carreira médica (Diário da República, 2.ª série,
n.º 3, de 4 de janeiro de 2013).
Devidamente homologada por deliberação do conselho de administração de 15 de maio de 2013, no uso de competência delegada, a seguir
se publica a lista de classificação final dos candidatos ao procedimento
concursal supramencionado:

1.º Joana Maria Costa Freitas — 18 valores.
2.º Mónica Maria Martins Tavares — 17,8 valores.
3.º Daniela Edite Silva Alves — 16,1 valores.
4.º Ana Isabel Almeida Pinto Pais — 16 valores.
Da homologação cabe recurso a apresentar perante o Ministro da
Saúde, competente para dele conhecer, no prazo de 10 dias úteis contados a partir da data da publicação do presente aviso no Diário da
República.
17 de maio de 2013. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos, Maria Fernanda Ferreira de Oliveira Manarte.
206985128

PARTE H
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO AVE
Aviso n.º 7043/2013
Consolidação definitiva da mobilidade
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por deliberação do
Conselho Executivo da CIM do AVE e por decisão do Presidente da
Associação de Municípios do Vale do Ave, foi autorizada a Mobilidade
Interna consolidada aos Técnicos Superiores, Manuel José Teixeira
Martins e Domingos Fernando Peixoto da Silva e à Assistente Técnica,
Antonieta Maria Lima Mendes, todos do mapa de pessoal da Associação
de Municípios do Vale do Ave para o mapa de pessoal da Comunidade Intermunicipal do Ave nos termos do n.º 2 do artigo 64.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, na redação dada pelo artigo 35.º da
Lei n.º 64-B/201, de 31 de dezembro, e do artigo 21.º da Lei n.º 45/2008,
de 27 de agosto, com efeitos a partir de 1 de dezembro de 2012. (Não
sujeito a visto do Tribunal de Contas)
9 de maio de 2013. — O Presidente do Conselho Executivo da CIM
do Ave, Dr. José Manuel Martins Ribeiro.
306983621

MUNICÍPIO DE ÁGUEDA
Aviso n.º 7044/2013
Gil Nadais Resende da Fonseca, presidente da Câmara Municipal de
Águeda, torna público que a Assembleia Municipal, em sessão ordinária

de 30 de abril de 2013, sob proposta da Câmara Municipal, aprovada
em reunião de 18 de abril de 2013, deliberou aprovar a alteração ao
Código Regulamentar do Município de Águeda, no que se refere às
partes C1 (Trânsito e Estacionamento) e E1 (Programa Juventude Ativa),
publicado no Diário da República, 2.ª série, de 17 de julho de 2012,
com as alterações publicadas na mesma série, datadas de 11 de outubro
de 2012 e 18 de janeiro de 2013.
Mais faz saber que a referida alteração ao Código Regulamentar pode
ser consultada na página da Internet da Câmara Municipal de Águeda,
em www.cm-agueda.pt.
Para constar e devidos efeitos, publica-se o presente aviso e outros
de igual teor, que vão ser afixados nos locais de costume e na página
da Internet do Município.
16 de maio de 2013. — O Presidente da Câmara, Gil Nadais Resende
da Fonseca.
306975165

MUNICÍPIO DE ALVITO
Aviso n.º 7045/2013
1 — Para efeitos do disposto no artigo 19.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, conjugado com o artigo 50.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, adaptado à Administração Local pelo Decreto-Lei n.º 209/2009,
de 3 de setembro, uma vez que não se encontram constituídas reservas de
recrutamento interno, bem como foi consultada a Entidade Centralizada
para a Constituição de Reservas de Recrutamento (ECCRC) nos termos
do artigo 4.º da Portaria, tendo a mesma informado por e-mail datado

