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PARTE G
APDL — ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DO DOURO, LEIXÕES E VIANA DO CASTELO, S. A.
Declaração de Retificação n.º 707/2018
Por ter sido publicado com inexatidão o Regulamento n.º 443/2018 retifica-se que no Diário da República, 2.ª série, n.º 139, de 20 de julho de
2018, onde se lê:
«O Conselho de Administração da APDL — Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, S. A., no uso das competências
que lhe são conferidas pelo artigo 3.º, n.º 2, alínea d)[…]»
deve ler-se:
«O Conselho de Administração da APDL — Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, S. A., no uso das competências
que lhe são conferidas pelo artigo 3.º, n.º 2, alínea e)[…]»
3 de setembro de 2018. — A Presidente do Conselho de Administração, Guilhermina Maria da Silva Rego.

311647893

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE COIMBRA FRANCISCO GENTIL, E. P. E.
Aviso (extrato) n.º 13782/2018
Devidamente homologada por deliberação de 05/09/2018, do Conselho de Administração deste Instituto, se publica a lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum para preenchimento de um lugar de posto de trabalho na categoria de assistente graduado sénior de
otorrinolaringologia, da carreira médica ou especial médica, área de exercício hospitalar deste Instituto, na modalidade de contrato de trabalho por
tempo indeterminado ou contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, aberto por aviso n.º 14368/2017, publicado no Diário
da República, 2.ª série,, n.º 230, de 29/11/2017.
Lista Unitária de Ordenação Final
1.º Francisco António Pinto Lopes Branquinho — 16,76 valores
2.º Eduardo Luís Fernandes Ribeiro Breda — 16,20 valores
3.º Maria Edite Correia de Castro Portugal — 13,19 valores
Candidatos Excluídos:
Jorge Miguel Eva Miguéis — a)
a) Candidato excluído por falta de comparência às provas públicas de avaliação e discussão curricular e prova prática.
13 de setembro de 2018. — A Presidente do Conselho de Administração, Maria Margarida Torres de Ornelas.

311651861

PARTE H
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU DÃO LAFÕES
Aviso n.º 13783/2018
Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego em contrato de trabalho em funções públicas a
Termo Resolutivo Incerto, para preenchimento de dez postos de
trabalho, na carreira e categoria de Assistente Operacional do
mapa de pessoal da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões.
1 — Para efeitos do disposto na alínea a) do n.º 1 e do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada
pela Portaria 145-A/2011, de 6 de abril, torna-se público que a CIM Viseu
Dão Lafões, na sequência da deliberação tomada em reunião do Conselho
Intermunicipal, datada de 24 de julho de 2018, procede à abertura de
procedimento concursal comum destinado à celebração de contrato de
trabalho em funções públicas a Termo Resolutivo Incerto, com vista ao

preenchimento de dez postos de trabalho previstos e não ocupados no
mapa de pessoal de 2018, desta Comunidade Intermunicipal na carreira e
categoria de Assistente Operacional, para a seguinte Unidade Orgânica:
Unidade de Proteção Civil Intermunicipal.
2 — Legislação aplicável ao presente procedimento: são aplicáveis,
designadamente, a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada
pela Lei n.º 35/2014 (LGTFP), Decreto-Lei n.º 209/2009, a Portaria
n.º 83-A/2009 e o Decreto-Lei n.º 4/2015.
3 — Local de trabalho: Na Região da Comunidade Intermunicipal
Viseu Dão Lafões, partindo das bases operacionais de: Castro Daire,
Sátão e Vouzela.
4 — Caracterização dos postos de trabalho e das principais funções
a desempenhar:
Dez postos de trabalho na Unidade de Proteção Civil Intermunicipal,
na carreira e categoria de Assistente Operacional:
A esta Unidade compete, criar e desenvolver os instrumentos de planeamento intermunicipal adequados à problemática da Proteção Civil,

