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que, na sequência dos procedimentos concursais abertos para preenchi-
mento de postos de trabalho no âmbito do programa de regularização 
extraordinária dos trabalhadores com vínculos precários, criado pela 
Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro (PREVP), publicitados na Bolsa 
de Emprego Público, com as seguintes especificidades: Postos n.º 1 e 2 
(2 vagas) — Técnico Superior/ Técnico Superior — oferta publicitada 
na Bolsa de Emprego Público código OE201801/0580 e Posto n.º 3 
(1 vaga) — Assistente Técnico/Assistente Técnico — oferta publicitada 
na Bolsa de Emprego Público código OE201801/0582, e após aceitação 
do posicionamento remuneratório, foi celebrado contrato de trabalho 
por tempo indeterminado com Frederico Jorge Correia Rufino e João 
Luís Ramos Barão (Postos n.º 1 e 2) e Cláudia Hall Henriques (Posto 
n.º 3), com data de início a 04 de maio de 2018. A remuneração é a cor-
respondente à 2.ª posição remuneratória e nível remuneratório 15 para 
a carreira e categoria de Técnico Superior e 1.ª posição remuneratória 
e ao nível remuneratório 5 da tabela remuneratória para a carreira e 
categoria de Assistente Técnico. Nos termos do artigo 11.º do PREVP, 
os trabalhadores encontram -se dispensados dos períodos experimentais 
de 240 dias para a carreira e categoria de Técnico Superior e de 180 dias 
para a carreira e categoria de Assistente Técnico, estipulado no n.º 1 do 
artigo 49.º da LTFP, pois o tempo de exercício de funções nas situações de 
vínculo precário é de: Frederico Jorge Correia Rufino: 2 anos, 11 meses 
e 08 dias; João Luís Ramos Barão: 1 ano, 11 meses, 3 dias; Cláudia Hall 
Henriques: 1 ano, 3 meses, 3 dias.

30 de maio de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia, Telmo 
Manuel Machado Pinto.

311393211 

 Aviso n.º 7977/2018

Homologação das listas unitárias de ordenação final dos procedimentos 
concursais no âmbito do programa de regularização

extraordinária dos trabalhadores com vínculos precários
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 

22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 06 de abril, torna -se público que as listas unitárias de ordenação 
final relativas aos procedimentos concursais comum abertos para 
preenchimento de postos de trabalho no âmbito do programa de re-
gularização extraordinária dos trabalhadores com vínculos precários, 
criado pela Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, publicitados na Bolsa 
de Emprego Público, com as seguintes especificidades — Posto n.º 5 
(2 vagas) — Assistente Operacional/Assistente Operacional — oferta 
publicitada na Bolsa de Emprego Público código OE201801/0583 
e Posto n.º 6 (1 vaga) — Assistente Operacional/Assistente Opera-
cional — oferta publicitada na Bolsa de Emprego Público código 
OE201801/0584 — foram homologadas em reunião de Órgão Exe-
cutivo no dia 22 de maio de 2018. As referidas listas encontram -se 
publicitadas em local visível e público nas instalações da sede (Rua 
Vasco da Gama, 85, R/C, 8125 -256 Quarteira) e na página eletrónica 
da Freguesia de Quarteira (http://www.jf -quarteira.pt/).

30 de maio de 2018. — O Presidente da Freguesia, Telmo Manuel 
Machado Pinto.

311393269 

 FREGUESIA DE SANTA JOANA
Aviso n.º 7978/2018

Nos termos e para efeitos, conjungados, do n.º 1 do artigo 10.º da Lei 
n.º 112/2017, de 29 de dezembro, e do n.º 6 do artigo 36.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, torna -se público que, por deliberação 
do órgão executivo desta autarquia, na sua reunião de 24 de maio de 
2018, foi homologada as listas unitárias de ordenação final dos candi-
datos, referente aos procedimentos concursais para a constituição de 
relação jurídica de emprego público em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, abertos pelos Avisos 
OE201805/0001, OE201805/0002 e OE201805/0003, publicados na 
Bolsa de Emprego Público a 02 de maio de 2018.

As três listas unitárias de ordenação final encontram -se afixadas 
em local visível e público, na Sede da Junta de Freguesia de Santa 
Joana, e publicitada na página eletrónica desta autarquia, em www.
jf -santajoana.com.

Nos termos dos n.º 4 e 5.º do citado artigo 36.º, conjugado com a 
alínea b) do n.º 3 do artigo 30.º, foram notificados os candidatos do ato 
de homologação das listas de ordenação final.

24 de maio de 2018. — O Presidente, Victor Manuel Marques de 
Oliveira.

311378349 

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SOUTO DA CARPALHOSA
E ORTIGOSA

Aviso n.º 7979/2018
Nos termos e para os efeitos, conjugados, do n.º 1 do artigo 10.º da 

Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro e do n.º 6 do artigo 36.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, torna -se público que foi homologada, 
por meu Despacho datado de 17 de maio de 2018, a lista unitária de 
ordenação final dos candidatos, do procedimento concursal urgente para 
preenchimento, em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado ao abrigo da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezem-
bro, de onze postos de trabalho, abertos pelas referências publicitadas na 
Bolsa de Emprego Público (BEP), em 20 de março de 2018:

Referência A — código de oferta OE201803/0668: Técnico Superior 
de Serviço Social — 1 vaga;

Referência B — código de oferta OE201803/0670: Assistente Téc-
nico — 3 vagas;

Referência C — código de oferta OE201803/0672: Assistente Ope-
racional — 2 vagas; 

Referência D — código de oferta OE201803/0674: Assistente Ope-
racional — 1 vaga;

Referência E — código de oferta OE201803/0676: Assistente Ope-
racional — 2 vagas;

Referência F — código de oferta OE201803/0678: Assistente Ope-
racional — 2 vagas.

A lista unitária de ordenação final encontra -se afixada em local visí-
vel e público nas instalações da sede da Junta de Freguesia, no Largo 
Santíssimo Salvador, n.º 448 — Souto da Carpalhosa, 2425 -522 Souto 
da Carpalhosa e página eletrónica (soutodacarpalhosaeortigosa.pt) da 
União das Freguesias de Souto da Carpalhosa e Ortigosa.

29 de maio de 2018. — A Presidente da Junta de Freguesia, Eulália 
Rodrigues Crespo Duarte.

311392629 

 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE VISEU

Aviso n.º 7980/2018
Em cumprimento do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de janeiro, na sua atual redação, torna -se público que se encontra 
publicitada na página eletrónica dos Serviços Municipalizados de Água 
e Saneamento de Viseu (www.aguasdeviseu.pt) e afixada no expositor 
do Serviço de Gestão de Pessoal, a Lista Unitária de Ordenação Final do 
Procedimento Concursal Comum, para constituição de relação jurídica 
de emprego público por tempo determinado resolutivo certo, tendo em 
vista o preenchimento de 6 postos de trabalho para a carreira e categoria 
de Assistente Operacional, na Área Funcional de Operador de Estações 
Elevatórias de Tratamento ou Depuradoras, cuja publicitação ocorreu no 
OE201803/0876 e no jornal Diário de Notícias do dia 27 de março de 2018 
e homologada pelo Conselho de Administração dos Serviços Municipali-
zados de Água e Saneamento de Viseu, em reunião de 25 de maio de 2018.

Nos termos do n.º 1 do artigo 40.º da referida Portaria, irá ser cons-
tituída reserva de recrutamento interna, uma vez que a lista contém 
um número de candidatos superior ao dos postos de trabalho a ocupar.

Conforme previsto no artigo 39.º, n.º 3, da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro, na sua atual redação, da homologação da Lista Unitária 
de Ordenação Final pode ser interposto recurso hierárquico ou tutelar.

28 de maio de 2018. — Pelo Presidente do Conselho de Administra-
ção, o Vogal do Conselho de Administração, João Paulo Lopes Gouveia.

311389949 

 Aviso n.º 7981/2018
Em cumprimento do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de janeiro, na sua atual redação, torna -se público que se encontra 
publicitada na página eletrónica dos Serviços Municipalizados de Água 
e Saneamento de Viseu (www.aguasdeviseu.pt) e afixada no expositor 
do Serviço de Gestão de Pessoal, a Lista Unitária de Ordenação Final do 
Procedimento Concursal Comum, para constituição de relação jurídica de 
emprego público por tempo determinado resolutivo certo, tendo em vista 
o preenchimento de 2 postos de trabalho para a carreira e categoria de 
Assistente Técnico, na Área Funcional de Eletrotécnica, cuja publicitação 
ocorreu no Diário da República, 2.ª série — n.º 59 de 23 de março de 2018, 
na BEP com o código de oferta n.º OE201803/0875 e no jornal Diário 
de Notícias do dia 27 de março de 2018 e homologada pelo Conselho de 
Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 
de Viseu, em reunião de 25 de maio de 2018.
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Nos termos do n.º 1 do artigo 40.º da referida Portaria, irá ser cons-
tituída reserva de recrutamento interna, uma vez que a lista contém 
um número de candidatos superior ao dos postos de trabalho a ocupar.

Conforme previsto no artigo 39.º, n.º 3 da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, na sua atual redação, da homologação da Lista 

Unitária de Ordenação Final pode ser interposto recurso hierárquico 
ou tutelar.

28 de maio de 2018. — Pelo Presidente do Conselho de Administra-
ção, o Vogal do Conselho de Administração, João Paulo Lopes Gouveia.

311389681 

PARTE I

 EGAS MONIZ — COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR, C. R. L.

Regulamento n.º 362/2018
Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 14.º do Decreto -Lei n.º 64/2006, 

de 21 de março, a Escola Superior de Saúde Egas Moniz (ESSEM), torna 
público a seguinte alteração ao seu regulamento das provas especial-
mente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a frequência 
dos seus cursos dos maiores 23 anos, publicado no Diário da República, 
2.ª série Regulamento n.º 129/2006 e alterado nos avisos n.os 8993/2009, 
793/2010 e 8487/2013.

Após aprovação pelo Diretor da ESSEM, a Egas Moniz — Coopera-
tiva de Ensino Superior, CRL sua entidade instituidora manda publicar 
o referido Regulamento.

30 de maio de 2018. — O Presidente da Direção, José João Baltazar 
Mendes.

Regulamento do Concurso Especial de Acesso e Ingresso 
no Ensino Superior dos Maiores de 23 anos

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Objeto e âmbito

1 — O presente Regulamento estabelece as normas para a realização 
das provas especialmente adequadas à avaliação da capacidade para a 
frequência de um curso técnico superior profissional ou de um ciclo 
de estudos de licenciatura da Escola Superior de Saúde Egas Moniz 
(ESSEM), dos maiores de 23 anos, adiante designadas por “provas”, 
conforme estabelecido no Decreto -Lei n.º 64/2006, de 21 de março, 
alterado pelo Decreto -Lei n.º 113/2014, de 16 de julho, e pelo Decreto-
-Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro.

2 — Este Regulamento contempla um edital, a publicar anualmente 
pela Direção da ESSEM, que estipulará o número de vagas disponíveis, 
prazos de candidatura, datas de realização das provas, reclamação, 
propinas, matrícula e inscrição.

Artigo 2.º 
Periodicidade

As provas são realizadas anualmente.

Artigo 3.º
Efeitos e validade

1 — A validade das provas aplica -se ao ano em que são realizadas e 
nos dois anos seguintes à aprovação nas mesmas.

2 — Aos candidatos aprovados, mas não colocados por falta de vagas, 
será somado um valor por cada ano de candidatura, sem terem de repetir 
as provas enquanto forem válidas.

3 — No caso das provas específicas comuns a vários cursos da ES-
SEM, a aprovação nas mesmas é válida para a candidatura à matrícula 
e inscrição em mais do que um daqueles cursos.

4 — As provas não concedem, em caso algum, equivalência a habi-
litações escolares.

Artigo 4.º
Vagas

1 — O número total de vagas aberto anualmente para a candidatura à 
matrícula e inscrição dos candidatos que foram aprovados é de 5 % do 
número de vagas fixado para o conjunto dos cursos da ESSEM, para o 
regime geral de acesso.

2 — Os candidatos aprovados nas provas e não colocados nas vagas 
previstas no número anterior poderão concorrer às vagas sobrantes do 
concurso geral até ao limite fixado, de acordo com o que previsto no 
n.º 4 do artigo 18.º do Decreto -Lei n.º 64/2006, de 21 de março.

Artigo 5.º
Publicitação

1 — O presente Regulamento, datas, prazos e conteúdos programá-
ticos referentes às provas são publicitados na ESSEM e no seu sítio 
da Internet.

2 — Os resultados das provas e listas de ordenação dos candidatos 
são afixados na ESSEM.

Artigo 6.º
Informação estatística

A informação estatística acerca das inscrições e resultados das pro-
vas é comunicada anualmente ao Observatório da Ciência e do Ensino 
Superior e à Direção -Geral do Ensino Superior, nos termos e prazos 
por estes fixados.

CAPÍTULO II

Inscrição nas provas

Artigo 7.º
Condições para requerer a inscrição

Apenas podem inscrever -se para a realização das provas os candidatos 
que reúnam, cumulativamente, as condições seguintes:

a) Completem 23 anos até ao dia 31 de dezembro do ano que antecede 
a realização das provas;

b) Não tenham habilitação de acesso para o curso pretendido;
c) Pretendem candidatar -se a um curso técnico superior profissional 

ou de um ciclo de estudos de licenciatura da ESSEM.

Artigo 8.º
Apresentação da inscrição nas provas

1 — A inscrição deverá ser apresentada nos Serviços Académicos da 
ESSEM, no prazo fixado anualmente.

2 — Têm legitimidade para efetuar a apresentação da inscrição o 
estudante ou um seu procurador.

3 — A inscrição poderá incluir vários cursos da ESSEM.

Artigo 9.º
Instrução da inscrição

1 — O processo de inscrição é instruído com os seguintes docu-
mentos:

a) Boletim de inscrição, a adquirir nos Serviços Académicos da ES-
SEM, devidamente preenchido;


