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deste Instituto, em regime de tempo integral e exclusividade com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 100, do
vencimento de assistente em tempo integral, pelo período de 20-09-2017
a 31-08-2018.
Foi autorizada, mediante celebração de adenda e com efeitos retroativos, a prorrogação do contrato de trabalho em funções públicas a termo
resolutivo certo, com o Mestre Carlos Eduardo Gonçalves da Costa
Vasconcelos, como Equiparado a Assistente, para a Escola Superior de
Educação deste Instituto, em regime de tempo integral e exclusividade
com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 100, do vencimento de assistente em tempo integral, pelo período
de 20-09-2017 a 31-08-2018.
Foi autorizada, com efeitos retroativos, a celebração do contrato de
trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, com o Licenciado Mário Hugo Roda Coelho, como Assistente Convidado, para
a Escola Superior de Educação deste Instituto, em regime de tempo
parcial 54,2 %, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao
escalão 1, índice 100, do vencimento de assistente em tempo integral,
pelo período de 20-09-2017 a 31-07-2018.
28 de novembro de 2017. — O Administrador, Mário Luís Guerra
de Sequeira e Cunha.
310982356
Despacho (extrato) n.º 269/2018
Por despachos do Senhor Presidente do Instituto Politécnico de Viseu,
proferidos na data abaixo indicada:
De 06-10-2017
Foi autorizada, com efeitos retroativos, a celebração do contrato de
trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, com o Doutor
Filipe Alexandre Pereira Duarte, como Professor Adjunto Convidado,
para a Escola Superior e Tecnologia e Gestão de Lamego deste Instituto,
em regime de tempo integral sem exclusividade, com a remuneração
mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 185, do vencimento
de professor adjunto em tempo integral, pelo período de 18-09-2017 a
31-07-2018.
Foi autorizada, com efeitos retroativos, a celebração do contrato de
trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, com o Doutor
Aristides Miguel da Costa Machado Rodrigues, como Professor Adjunto
Convidado, para a Escola Superior de Educação de Viseu deste Instituto,
em regime de tempo parcial 33,3 %, com a remuneração mensal ilíquida
correspondente ao escalão 1, índice 185, do vencimento de professor
adjunto em tempo integral, pelo período de 20-09-2017 a 31-07-2018.

De 13-10-2017
Foi autorizada, a celebração do contrato de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo certo, com o Mestre Ricardo Manuel Mateus Oliveira, como Assistente Convidado, para a Escola Superior de
Educação deste Instituto, em regime de tempo parcial 50 %, com a
remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 100, do
vencimento de assistente em tempo integral, pelo período de 16-10-2017
a 31-07-2018.
Foi autorizada, a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, com o Mestre Miguel Ângelo Almeida Lima,
como Assistente Convidado, para a Escola Superior de Educação deste
Instituto, em regime de tempo parcial 37,5 %, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 100, do vencimento de
assistente em tempo integral, pelo período de 16-10-2017 a 31-07-2018.
De 19-10-2017
Foi autorizada, a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, com o detentor do Titulo de Especialista,
Jorge Manuel Ferreira Duarte, como Professor Adjunto Convidado, para
a Escola Superior Tecnologia e Gestão Lamego deste Instituto, em regime
de tempo parcial 33,3 %, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 185, do vencimento de Professor adjunto em
tempo integral, pelo período de 23-10-2017 a 31-07-2018.
De 23-10-2017
Foi autorizada, a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, com o Mestre João Victor Pereira Ôlas,
como Assistente Convidado, para a Escola Superior de Tecnologia e
Gestão de Viseu deste Instituto, em regime de tempo parcial 33,3 % no
1.º semestre e 25 % no 2.º semestre com a remuneração mensal ilíquida
correspondente ao escalão 1, índice 100, do vencimento de assistente em
tempo integral, pelo período de 24-10-2017 a 21-07-2018.
De 24-10-2017
Foi autorizada, a celebração do contrato de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo certo, com a Mestre Cristina Maria Coelho
Campos, como Assistente Convidada, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu deste Instituto, em regime de tempo parcial
33,3 %, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1,
índice 100, do vencimento de assistente em tempo integral, pelo período
de 25-10-2017 a 21-07-2018.
28 de novembro de 2017. — O Administrador, Mário Luís Guerra
de Sequeira e Cunha.
310982242

PARTE G
AGÊNCIA DE GESTÃO DA TESOURARIA
E DA DÍVIDA PÚBLICA — IGCP, E. P. E.
Aviso n.º 234/2018
Para os devidos efeitos se publica que, durante o ano económico de
2018, os valores mensais destinados ao pagamento dos vencimentos e
subsídios referentes aos vários ministérios não poderão sair da Tesouraria
Central do Estado antes das datas abaixo indicadas.
O presente aviso abrange igualmente os organismos e serviços com
autonomia administrativa e financeira que não poderão processar as
respetivas autorizações de pagamento para datas anteriores às previstas
no presente aviso.
Dia 20:
Encargos Gerais do Estado;
Presidência do Conselho de Ministros;
Ministério das Finanças;
Ministério da Defesa Nacional;
Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social;
Ministério da Cultura;
Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Dia 21:
Ministério da Administração Interna;
Ministério da Justiça;
Ministério da Saúde.
Dia 22:
Ministério da Economia;
Ministério do Planeamento e Infraestruturas.
Dia 23:
Ministério da Educação;
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior;
Ministério do Ambiente;
Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural;
Ministério do Mar.
No caso de alguns dos dias indicados coincidirem com sábado, domingo ou feriado, os pagamentos em causa passam para o dia útil imediatamente anterior.
É proibida, em qualquer situação, a antecipação do pagamento de
vencimentos e subsídios.
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O pagamento aos fornecedores efetuar-se-á em todos os dias úteis
do mês.
15 de dezembro de 2017. — O Vogal do Conselho de Administração,
António Pontes Correia.
311000993
Aviso n.º 235/2018
1 — Em cumprimento do disposto no artigo 3.º do Decreto-Lei
n.º 73/99, de 16 de março, fixa-se a taxa dos juros de mora aplicáveis
às dívidas ao Estado e outras entidades públicas em 4,857 %.
2 — A taxa indicada no número anterior é aplicável desde o dia 1 de
janeiro de 2018, inclusive.
20 de dezembro de 2017. — O Vogal do Conselho de Administração,
António Pontes Correia.
311013701

CENTRO HOSPITALAR DO TÂMEGA E SOUSA, E. P. E.
Despacho n.º 270/2018
Subdelegação de competências
Artigo 9.º, ponto 2 do Regulamento Interno
do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, E. P. E.
Ao abrigo do disposto nos artigos 36.º e 37.º do Código do Procedimento Administrativo e no ponto 1.5 da delegação de competências do
Conselho de Administração no Presidente do Conselho de Administração, de 29/08/2016, Carlos Alberto Silva, Presidente do Conselho de
Administração, subdelega as seguintes competências:
1 — No Vogal Executivo — Dr. André Silva:
1.1 — Autorizar o pagamento da despesa do Centro Hospitalar do
Tâmega e Sousa, E. P. E.
O presente despacho produz efeitos a partir de 29 de agosto de 2016,
ficando por este meio ratificados todos os atos entretanto praticados
pelo Vogal Executivo, Dr. André Silva, que se incluam no âmbito desta
subdelegação de competências.
18 de abril de 2017. — O Presidente do Conselho de Administração,
Dr. Carlos Alberto Silva.
310998354

HOSPITAL GARCIA DE ORTA, E. P. E.
Aviso n.º 236/2018
Recrutamento de Assistentes Técnicos
mediante mobilidade/cedência de interesse público
O Hospital Garcia de Orta, E. P. E., informa que se encontra aberto,
pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da publicação do presente aviso
no Diário da República, procedimento para recrutamento de Assistente Técnico, em regime de mobilidade/cedência de interesse
público.
1 — Requisitos de admissão:
a) Ser titular de vínculo de emprego público por tempo indeterminado
ou contrato individual de trabalho por tempo indeterminado, previamente
estabelecido;
b) Ser detentor da categoria de Assistente Técnico;
2 — Remuneração base — A remuneração base mensal a atribuir é
idêntica à que o trabalhador aufere na entidade de origem;
3 — Seleção dos candidatos — A seleção dos candidatos será efetuada
com base na análise curricular, testes psicométricos complementados
com uma entrevista profissional de seleção.
4 — Formalização das candidaturas — As candidaturas são obrigatoriamente formalizadas, por via correio eletrónico para candidaturas.
rh@hgo.min-sude.pt
4.1 — As candidaturas deverão ser acompanhadas de curriculum
vitae atualizado.

5 — A presente oferta de emprego estará disponível na página eletrónica do HGO http://www.hgo.pt/Profissionais/RecrutamentoEmCurso.
aspx pelo prazo de 10 dias úteis.
12/12/2017. — O Presidente do Conselho de Administração, Joaquim
Daniel Lopes Ferro.
310991874

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, E. P. E.
Deliberação (extrato) n.º 22/2018
Por deliberação de 27 de novembro de 2017, do Conselho de Administração da ULS-Castelo Branco, E. P. E.:
Maria Fernanda Martins Amaral Gama, Assistente Graduada de
Medicina Geral e Familiar, da Unidade Local de Saúde de Castelo
Branco, E. P. E. — Centro de Saúde de S. Miguel — Autorizada a
redução do seu horário semanal (de 36 horas para 35 horas semanais),
ao abrigo do n.º 10 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 73/90, de 6 de
março, sucessivamente alterado e aplicável por força do disposto
na alínea a) do artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 177/2009, de 04/08,
alínea c) do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 266-D/2012, de
31/12 e Circular Informativa n.º 6/2010, da ACSS, de 6/06/2010, com
efeitos a 21 de novembro de 2017. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
15 de dezembro de 2017. — O Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E. P. E.,
Dr. António Vieira Pires.
311004013

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE, E. P. E.
Deliberação (extrato) n.º 23/2018
Torna-se público que por deliberação do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Nordeste, E. P. E., datada de 14 de
dezembro de 2017, foi homologada a lista de candidatos admitidos e
excluídos referentes ao procedimento concursal para o provimento de
um lugar de Assistente Graduado Sénior de Medicina Interna da carreira
especial médica e da carreira médica desta Unidade Local aberto por
Aviso n.º 12959/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 208, de 27 de outubro:
Candidatos Admitidos:
Dra. Eugénia Maria Madureira Parreira.
Não existem candidatos excluídos.
14 de dezembro de 2017. — O Diretor do Serviço de Recursos Humanos, Dr. José Augusto de Sousa Peixoto Teixeira.
310997358
Deliberação (extrato) n.º 24/2018
Torna-se público que por deliberação do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Nordeste, E. P. E., datada de 14 de
dezembro de 2017, foi homologada a lista de candidatos admitidos e
excluídos referentes ao procedimento concursal para o provimento de
um lugar de Assistente Graduado Sénior de Ginecologia/Obstetrícia da
carreira especial médica e da carreira médica desta Unidade Local aberto
por Aviso n.º 12959/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 208, de 27 de outubro:
Candidatos Admitidos:
Dr. Adelaide Maria de Carvalho Abrantes Palhau
Dr. António Augusto dos Santos Paulo
Dra. Maria Helena Afonso Gonçalves Diz
Dra. Maria Joaquina Monteiro Baltazar Branco
Não existem candidatos excluídos.
14 de dezembro de 2017. — O Diretor do Serviço de Recursos Humanos, Dr. José Augusto de Sousa Peixoto Teixeira.
310998995

