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 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE VISEU

Aviso n.º 14649/2017
Eng. João Paulo Lopes Gouveia, Vogal do Conselho de Adminis-

tração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu, 
faz público que:

1 — Por decisão do respetivo Júri do procedimento concursal 
para contratação de 4 trabalhadores na carreira e categoria de Assis-
tente Técnico (Assistente Administrativo), em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, conforme 
aviso de abertura n.º 12154/2016, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 191, de 4 de outubro, nos termos do disposto no n.º 1 
do artigo 33.º, n.º 1 do artigo 36.º e nos artigos 30. e 31.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, conjugado com 
o Código do Procedimento Administrativo (Decreto -Lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro), na sequência da notificação e realização do método 
de seleção Prova de Conhecimentos (PC), publicam -se os resultados 
obtidos e notificam -se os candidatos excluídos para a realização da 
audiência dos interessados.

2 — A lista contendo os candidatos excluídos notificados da 
audiência dos interessados, encontra -se afixada no expositor do 
Serviço de Gestão de Pessoal e disponibilizada na página eletrónica 
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu 
(www.aguasdeviseu.pt), no separador “Acessos rápidos/Concursos 
públicos”.

3 — Os candidatos excluídos notificados da audiência dos interessa-
dos ficam notificados para dizerem, querendo, o que se lhes oferecer, 
no prazo de 10 dias úteis, devendo para o efeito utilizar, o modelo de 
formulário aprovado por Despacho do Ministro de Estado e das Finan-
ças (Despacho n.º 11321/2009, de 29 de abril, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 89, de 8 de maio, disponível na página eletrónica 
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu: www.
aguasdeviseu.pt (Formulário “Exercício do Direito de Participação de 
Interessados”).

4 — A lista dos resultados obtidos da aplicação do primeiro método 
de seleção — Prova de Conhecimentos (PC) está, de igual forma, afi-
xada no expositor do Serviço de Gestão de Pessoal e disponibilizada na 
página eletrónica dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 

 TEATRO MUNICIPAL DE FARO — SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS

Aviso n.º 14650/2017
Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, na atual redação, que aprova a Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), torna -se público que, por 
meu despacho de 23/11/2017, foi homologada a ata relativa à avaliação 
do período experimental de vínculo, que comprova a sua conclusão 
com sucesso, de acordo com o processo de avaliação elaborado nos 
termos do disposto no artigo 46.º da LTFP, aprovada em anexo à Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, na atual redação, dos trabalhadores, Elsa 
Cristina Pintassilgo Cavaco, com a categoria de Técnico Superior, na 
área funcional de Gestão; Vítor Gil Fernandes Silva, com a categoria 
de Técnico Superior, na área funcional de Economia; Mónica Gaspar 
Lima Cruz, com a categoria de Assistente Técnico, na área funcional de 
Assistente de Produção; Ana Sofia Marques de Jesus, com a categoria de 
Assistente Técnico, na área funcional de Bilheteira; Eusébio da Piedade 
da Luz Martins, com a categoria de Assistente Operacional, na área 
funcional de Vigilância e Anália Maria da Cruz Martins Azevedo, com 
a categoria de Assistente Operacional, na área funcional de Limpeza, no 
âmbito do procedimento concursal aberto pelo Aviso n.º 13095/2014, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 227, de 24/11/2014, 
respetivamente para as referências B, E, F, G, L e M do referido pro-
cedimento Concursal.

Nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 48.º da LTFP, o tempo de 
duração do período experimental de função é contado para todos os 
efeitos legais na carreira e categoria em causa.

23 de novembro de 2017. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Paulo Jorge Neves dos Santos.

310402346 

de Viseu (www.aguasdeviseu.pt), no separador “Acessos rápidos/Con-
cursos públicos”.

23 de novembro de 2017. — Pelo Presidente do Conselho de Admi-
nistração, João Paulo Lopes Gouveia, Vogal do Conselho de Admi-
nistração.

310959977 

PARTE J1

 JUSTIÇA

Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências
Forenses, I. P.

Aviso n.º 14651/2017

Torna -se público que o Conselho Diretivo do INMLCF, I. P., deli-
berou anular o procedimento concursal destinado ao provimento do 
cargo de Chefe da Divisão de Qualidade e Auditoria, aberto pelo aviso 
n.º 4374/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 62, de 
30 de março, dada a extinção daquela unidade orgânica flexível, de 
acordo com proposta do Conselho Diretivo do INMLCF, I. P., homolo-
gada por despacho de 29 de junho de 2017 de Sua Excelência a Secretária 
de Estado Adjunta e da Justiça.

(Não carece de visto ou declaração de conformidade do Tribunal 
de Contas.)

9 de novembro de 2017. — O Vice -Presidente do Conselho Diretivo, 
Carlos Dias.

310917248 

 AGRICULTURA, FLORESTAS
E DESENVOLVIMENTO RURAL

Direção-Geral de Alimentação e Veterinária

Aviso n.º 14652/2017
Por falta de publicitação na bolsa de emprego público (BEP), do Aviso 

n.º 12305/2017 de 12 de outubro de 2017, publicado no Diário da República 
n.º 197, 2.ª série, de 12 de outubro, conforme o exigido no n.º 2 do ar-
tigo 21.º, da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, do procedemos à republicação.

«Em cumprimento do preceituado no n.º 2 do artigo 21.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua versão atualizada, faz  -se público 
que se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar do 1.º dia de 
publicitação na bolsa de emprego público (BEP), procedimento concursal 
com vista ao provimento do cargo de direção intermédia do 1.º grau, 
correspondente ao cargo de diretor de serviço de Gestão e Administração, 
constante do artigo 2.º da portaria n.º 282/2012, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 180, de 17 de setembro de 2012.»

13 de novembro de 2017. — O Diretor-Geral, Fernando Manuel 
d’Almeida Bernardo.

310926766 


