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 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, E. P. E.

Aviso n.º 11341/2019

Procedimento concursal comum conducente ao recrutamento de 
pessoal médico para a categoria de Assistente Graduado Sénior 
de Gastrenterologia, da carreira médica hospitalar — Publicação 
da lista unitária de ordenação final dos candidatos.

Torna -se pública a lista unitária de ordenação final dos candidatos 
relativa ao procedimento concursal comum conducente ao recrutamento 
de pessoal médico para a categoria de Assistente Graduado Sénior de 
Gastrenterologia, no âmbito do mapa de pessoal da Unidade Local de 
Saúde de Matosinhos, E. P. E., a que se reporta o aviso n.º 11196/2017, 

publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 186, de 26 de setembro 
(referência A).

1 — José Manuel Melo Gonçalves Soares — 19,80 valores

A lista unitária de ordenação final dos candidatos foi homologada por 
deliberação do Conselho de Administração de 13 de junho de 2019 e no-
tificada ao(à) único(a) candidato(a), por correio eletrónico, encontrando-
-se afixada em local visível e público das instalações do Hospital Pedro 
Hispano, sito na Rua Dr. Eduardo Torres, S/n, 4464 -513 Senhora da 
Hora, tendo o(a) mesmo(a) declarado renunciar ao direito de audiência 
prévia e de recurso, conforme previsto no artigo 131.º do Código do 
Procedimento Administrativo.

17 de junho de 2019. — O Diretor do Departamento de Gestão de 
Recursos Humanos e Gestão Documental, Manuel Alexandre Costa.

312381655 

PARTE H

 MUNICÍPIO DAS CALDAS DA RAINHA

Aviso n.º 11342/2019

Conclusão do Período Experimental
Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho de 2014, torna -se público que, por meu despacho, datado 
de 29 de maio de 2019, e para cumprimento do disposto na Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas n.º 35/2014, de 20 de junho, homologuei 
na sequência da avaliação do júri responsável pelo acompanhamento 
e avaliação final, a classificação do período experimental, referente ao 
Contrato de Trabalho em Funções Públicas por tempo indeterminado 
para um lugar — área de design gráfico e multimédia, aberto por Aviso 
n.º 9292/2016, publicado no Diário da República. 2.ª série, n.º 142, de 
26 de julho de 2016, da trabalhadora Ana Rita Anselmo Ferreira, o qual 
foi concluído com sucesso.

30 de maio de 2019. — O Presidente da Câmara, Dr. Fernando Ma-
nuel Tinta Ferreira.

312382838 

 Aviso n.º 11343/2019

Conclusão do período experimental
Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho de 2014, torna -se público que, por meu despacho, datado 
de 29 de maio de 2019, e para cumprimento do disposto na Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas n.º 35/2014, de 20 de junho, homologuei 
na sequência da avaliação do júri responsável pelo acompanhamento e 
avaliação final, a classificação do período experimental, referente ao con-
trato de trabalho em funções públicas a tempo indeterminado para dois 
lugares na carreira e categoria de Técnica Superior — área de Sociologia 
ou Ciências Sociais, aberto por aviso n.º 8180/2015, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 144, de 27 de julho de 2015, da trabalhadora 
Luzia Gonçalves Costa, o qual foi concluído com sucesso.

30 de maio de 2019. — O Presidente da Câmara, Dr. Fernando Ma-
nuel Tinta Ferreira.

312382887 

 MUNICÍPIO DE LEIRIA

Aviso n.º 11344/2019

3.ª Alteração ao Plano Diretor Municipal

Prorrogação do prazo do procedimento
Raul Castro, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de 

Leiria, torna público que, nos termos e para o efeito do disposto nos 
n.os 6 e 7 do artigo 76.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Ges-

tão Territorial (RJIGT), na sua atual redação dada pelo Decreto -Lei 
n.º 80/2015, de 14 de maio, a Câmara Municipal, em sua reunião rea-
lizada em 11 de junho de 2019, deliberou, por unanimidade, proceder 
à prorrogação pelo prazo de 12 meses a elaboração da 3.ª alteração ao 
Plano Diretor Municipal.

13 de junho de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Raul 
Castro.

Deliberação
Raul Castro, Presidente da Câmara Municipal de Leiria, torna pú-

blico que a Câmara Municipal de Leiria, na sua reunião de 11 de junho 
de 2019, deliberou por unanimidade, proceder à prorrogação pelo prazo 
de 12 meses a elaboração da 3.ª alteração ao Plano Diretor Municipal, 
ao abrigo do n.º 6 do artigo 76.º do Regime Jurídico dos Instrumen-
tos de Gestão Territorial, na sua redação atual dada pelo Decreto -Lei 
n.º 80/2015, de 14 de maio.

Leiria, 11 de junho de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal 
de Leiria, Raul Castro.

612379541 

 MUNICÍPIO DE LOURES

Aviso n.º 11345/2019

Designação em comissão de serviço para o cargo
de direção intermédia de 2.ºgrau

para Chefe da Divisão de Cultura (DC)
Considerando a conclusão do procedimento concursal para recru-

tamento para o cargo de direção intermédia de 2.º grau para Chefe da 
Divisão de Cultura e de acordo com o proposto pelo júri na Ata n.º 5, 
datada de 05 de abril de 2019, homologada em 10 de maio de 2019, 
reconhece -se que a candidata Patrícia Lopes da Silva confere a posse do 
perfil, a experiência e os conhecimentos adequados para o desempenho 
do cargo concursado.

Considerando que a referida candidata reúne os requisitos legalmente 
exigidos, designadamente os previstos no n.º 1 do artigo 20.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação e detém o currículo e 
perfil adequados para o desempenho do cargo, foi determinado por des-
pacho do Sr. Presidente da Câmara, de 14 de maio de 2019, a designação 
em comissão de serviço de Patrícia Lopes da Silva para exercer o cargo 
de direção intermédia de 2.º grau para Chefe da Divisão de Cultura, a 
partir do dia 14 de maio de 2019, pelo período de 3 anos.

Nota relativa ao currículo profissional da candidata Patrícia Lopes 
da Silva:

Habilitações académicas:
Bacharelato em Animação Cultural (Instituto Superior de Ciências 

Educativas), em 1996


