28840

Diário da República, 2.ª série — N.º 207 — 26 de outubro de 2018

PARTE G
HOSPITAL DE MAGALHÃES LEMOS, E. P. E.

Nome

Categoria

Data da cessação

Aviso n.º 15508/2018
Para cumprimento do estatuído na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, faz-se pública a lista nominativa dos
trabalhadores que cessaram contrato de trabalho em funções públicas
por aposentação.
Nome

Categoria

Sandra Isabel Dias Fer- Assistente Operacional
reira.

Data da cessação

28-02-2018

Maria da Soledade Pereira Assistente Graduada Sénior
Coutinho G. Varela.
Maria Armanda da Costa Enfermeira . . . . . . . . . .
Dias.

30-04-2018
30-04-2018

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
13 de julho de 2018. — O Presidente do Conselho de Administração,
António Alfredo de Sá Leuschner Fernandes.
311506766

PARTE H
MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA
Aviso n.º 15509/2018
Nos termos e para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na redação atual, torna-se pública a
lista unitária de ordenação final, que se encontra afixada nas instalações
desta entidade e publicada na página eletrónica em www.cm-albufeira.
pt, do procedimento concursal comum, para constituição de relação
jurídica de emprego público por tempo indeterminado, tendo em vista o
preenchimento de um posto de trabalho na carreira/categoria de técnico
superior, atividade de engenharia civil, aberto pelo aviso n.º 10765/2017,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 181, de 19 de setembro
de 2017, a qual foi homologada por meu despacho, de 17 de setembro
de 2018.
Por delegação de poderes do Sr. Presidente da Câmara, despacho
de 7/03/2018.
19 de setembro de 2018. — A Vice-Presidente, Ana Pífaro.
311662512

MUNICÍPIO DE BELMONTE
Declaração de Retificação n.º 784/2018
Por ter ocorrido uma incorreção no texto do Aviso n.º 14383/2018,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 194, de 9 de outubro de
2018, procede-se à devida retificação:
Assim, onde se lê:
«5.2 — [...]:
[...]
[...]
C: Licenciatura em Engenharia Química»
deve ler-se:
«5.2 — [...]:
[...]
[...]
C: Licenciatura em Engenharia Biológica e Alimentar/Licenciatura
em Engenharia Química»
Onde se lê:
«9.1. — [...]
Concurso C
[...]
Versão consolidada do Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27/08, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de

dezembro — Estabelece o regime da qualidade da água destinada
ao consumo humano, revendo o Decreto-Lei n.º 243/2001, de 5
de setembro, que transpôs para a ordem jurídica interna a Diretiva
n.º 98/83/CE, do Conselho, de 3 de novembro, que transpôs para
a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 98/83/ CE, do Conselho, de
3 de novembro; Standard Methods for Examination of Water and
Wastewater, 23th Edition.»
deve ler-se:
«Concurso C
[...]
9.1 — [...]
Versão consolidada do Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27/08, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de
julho e Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro — Estabelece o
regime da qualidade da água destinada ao consumo humano, revendo
o Decreto-Lei n.º 243/2001, de 5 de setembro, que transpôs para a
ordem jurídica interna a Diretiva n.º 98/83/CE, do Conselho, de 3
de novembro, que transpôs para a ordem jurídica interna a Diretiva
n.º 98/83/ CE, do Conselho, de 3 de novembro; Decreto-Lei n.º 236/98
de 1 de agosto, revogado pelos Decretos-Leis n.os 52/99 e 53/99, de
20 de fevereiro, e Decreto-Lei n.º 431/99, de 22 de outubro, que
estabelece normas, critérios e objetivos de qualidade com a finalidade de proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das águas
em função dos seus principais usos; Decreto-Lei n.º 152/97, de 19
de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro e
Decreto-Lei n.º 149/2004, de 22 de junho e Decreto-Lei n.º 198/2008,
de 8 de outubro e Decreto-Lei n.º 133/2015, de 13 de julho, que se
aplica à recolha, tratamento e descarga de águas residuais urbanas
no meio aquático; Standard Methods for Examination of Water and
Wastewater, 23th Edition.»
O prazo para apresentação de candidaturas relativamente ao concurso C, inicia nova contagem, dispondo os interessados de 10 dias úteis
a contar da data da publicação da presente declaração de retificação para
apresentar a sua candidatura, conforme disposto no aviso de abertura,
devendo para tanto os interessados consultar o Aviso n.º 14383/2018,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 194, de 9 de outubro de
2018, sendo consideradas válidas todas as candidaturas já apresentadas
no âmbito deste procedimento concursal.
15 de outubro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal,
Dr. António Pinto Dias Rocha.
311736377

