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AVISO 

BOLSA DE RECRUTAMENTO DE 
PESSOAL DE ENFERMAGEM

Encontra-se aberto, nos dias 05 e 06 de setembro 2016 Concur-
sos para constituição de Reserva de Recrutamento de Pessoal 
de Enfermagem (m/f), para exercício de funções em regime de 
contrato individual de trabalho (sem termo ou a termo certo ou 
incerto), de acordo com as necessidades do CHBV.
HORÁRIO SEMANAL - O horário semanal é de 40 horas, em 
regime de turnos, nos 3 Polos do CHBV.
REMUNERAÇÃO-BASE - A remuneração-base legalmente esta-
belecida para a carreira de enfermagem.
MÉTODO DE SELEÇÃO - A seleção será efetuada por avaliação 
curricular e entrevista.
FORMALIZAÇÃO DE CANDIDATURAS:
1. Preenchimento do formulário eletrónico disponibilizado no 
sítio www.chbv.min-saude.pt/paginas/concursos.aspx
2. Imprimir e preencher Requerimento de admissão confor-
me modelo inserido (PDF) no sítio www.chbv.min-saude.pt/
paginas/concursos.aspx do CHBV deverá ser acompanhado da 
seguinte documentação:

a) Exemplar Currículo Vitae Modelo Europeu rubricado, assi-
nado, datado e devidamente comprovado, até 4 páginas;

b) Fotocópia do documento comprovativo das habilitações 
académicas;

c) Fotocópia da cédula profi ssional, frente e verso, legível e 
atualizada (vinheta ano 2016);

d) Declaração Entidade Empregadora do tempo do exercício 
profi ssional e comprovativo dos descontos para a seguran-
ça social durante o mesmo período (Os candidatos que 
exerçam ou exerceram funções no CHBV estão dispensa-
dos de apresentação destes documentos);

e) No dia da entrevista é obrigatório exibir os originais de 
todos os documentos e fazer-se acompanhar do cartão 
de cidadão / bilhete de identidade atualizado.

3. Este processo tem de ser organizado e agrafado no canto 
superior esquerdo pela ordem do enunciado, o qual só pode 
comportar uma única candidatura, e entregue nos dias 05 e 06 
de setembro de 2016 no Serviço de Gestão Recursos Huma-
nos do CHBV - Aveiro, das 09h às 13h e das 14h às 16h; ou 
enviado por correio postal registado com aviso de receção, 
nas mesmas datas para a seguinte morada:

Centro Hospitalar Baixo Vouga, EPE
Serviço de Gestão Recursos Humanos
Avenida Artur Ravara, 3814-501 Aveiro

Nota: O prazo de validade da presente Bolsa de Recrutamento é 
de 18 meses a partir da data de homologação da lista unitária de 
ordenação fi nal. A partir da publicação da lista de classifi cação 
fi nal a Bolsa de Recrutamento anterior, publicada a 29/12/2014, 
fi cará sem efeito.

Qualquer informação poderá ser solicitada ao Serviço de 
Gestão de Recursos Humanos.

Telefone: 234 378 300 - Fax: 234 378 395
Email: rhv@chbv.min-saude.pt

Rua de S. Nicolau, 113 loja
1100-548 Lisboa

Tel. 21 346 99 50 - Fax 21 343 00 65
Tm: 925 005 709

Email: geral@dobrao.pt
Metro Baixa Chiado. Saída pela Rua do Crucifi xo.

www.dobrao.pt

JÓIAS • OURO • PRATAS
ANTIGAS E MODERNAS

MOEDAS•NOTAS•RELÓGIOS DE BOLSO
Relógios de pulso antigos ou modernos de boas marcas

COMPRAMOS/VENDEMOS

ANTIGUIDADES
AVALIADOR OFICIAL CREDENCIADO PELA CASA DA MOEDA (INCM)

Público, 05/09/2016

CARTA FECHADA
INSOLVÊNCIA “HERANÇA DE ANTÓNIO JOSÉ PONTES COSTA”

Processo n.º 309/08.5TBRMZ - Tribunal Judicial da
Comarca de Évora - Instância Local de Reguengos de Monsaraz

- Secção de Competência Genérica - J1

Por determinação do Exmo. Sr. Dr. Administrador da Insolvência, vamos proce-
der à venda extrajudicial, com apresentação de propostas em carta fechada, dos 
bens a seguir identifi cados:

BENS IMÓVEIS

Verba 2: Fracção autónoma designada pela letra “B” do prédio urbano sito na 
Rua Marcos Lopes de Vasconcelos Rosado, n.º 20, 20-A e 20-B, Mourão, corres-
pondente ao R/C para habitação. Descrita na CRP de Mourão sob o n.º 495-B e 
inscrita na respectiva CPU 1597-B. Valor mínimo: 22.000,00€.
Verba 3: Prédio urbano sito na Rua da Lapa, n.º 12, Mourão, destinado a arma-
zéns e actividade industrial. Descrito na CRP de Mourão sob o n.º 1115 e inscrito 
na respectiva CPU 1744. Valor mínimo: 13.000,00€.
Verba 4: Prédio urbano sito na Rua de S. Sebastião, Mourão, composto por R/C, 
para habitação. Descrito na CRP de Mourão sob o n.º 1750 e inscrito na respecti-
va CPU 538. Valor mínimo: 23.000,00€.

REGULAMENTO

1. Os interessados deverão remeter sob pena de anulação as propostas em carta 
fechada até ao dia 16.09.2016 e dirigidas à Leiloeira do Lena.

2. As propostas terão de conter: Identifi cação do proponente (nome ou denomi-
nação social, morada, n.º contribuinte, telefone, fax e email); valor oferecido 
por extenso e o envelope no exterior deve identifi car o nome e processo.

3. A proposta tem de vir acompanhada de cheque de 20% de sinal, valor da nos-
sa comissão e o respectivo IVA.

4. A adjudicação será feita à proposta de maior valor e após parecer favorável do 
Administrador da Insolvência.

5. As propostas serão abertas no dia 21.09.2016 às 14H30 na sede da Leiloeira 
do Lena, Urb. Planalto, Lote 36, r/c Dt.º, Leiria e desde que exista mais do que 
um proponente, com propostas válidas de igual valor, os mesmos estão con-
vidados a comparecer pessoalmente ou representados no dia da abertura das 
propostas acima indicado para licitarem entre si.

6. Os imóveis são vendidos no estado físico em que se encontram.
7. Será pago como sinal 20% no acto da adjudicação do imóvel e os restantes 

80% no dia da escritura. 
8. Ao valor da venda é acrescido a comissão de 5% e respectivo IVA referente aos 

serviços prestados pela Leiloeira do Lena, pagos com a adjudicação.

INFORMAÇÕES: tel: 244 822 230 / fax: 244 822 170
Rua do Vale Sepal Lote 36, r/c Dt.º

Urb. Planalto 2415-395 LEIRIA
Siga-nos no Facebook 

E-mail: geral@leiloeiradolena.com Site: www.leiloeiradolena.com

Mensagens

A MENINA ORIENTAL

20A bonita, meiga.

Atende apt. priv.

Av. 5 Outubro.

Tlm. 912 096 541

ANA JOVEM

MASSGTA 29A DIPL.-

Elegante, simpática.

“Ter. orientais &

sensuais”.

Telm:912 788 312

CENTRO

10 MASSAGISTAS -

Prof. e sensuais.

Av. Berna, C. Peq.

www.relax-corpo.com

Telm.: 964 842 005

AVISO (EXTRATO)

União das Freguesias de Aver-o-Mar, Amorim e Terroso

 

 

 

 

Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de  
janeiro,  alterada  pela  Portaria  n.º  145-A/2011,  de  6  de  abril,  torna-se público 
que, por despacho do Sr. Presidente da Junta de Freguesia da União das  Freguesias  
de  Aver-o-Mar,  Amorim  e  Terroso,  concelho  da  Póvoa  de Varzim, Sr. Carlos 
Alberto Maçães Gondar, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da 
data da publicação do aviso no Diário da República, procedimento concursal comum 
para o preenchimento de cinco postos de trabalho, previstos e não ocupados no mapa 
de pessoal da União das Freguesias mencionada, conforme Aviso n.º 10953, publi-
cado no Diário da República, II Série, n.º 169 de 02 de setembro de 2016:
      -  1 (um) posto de trabalho na carreira e categoria de técnico superior, na modali-
dade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, a tempo 
parcial, cujo nível habilitacional é a Licenciatura em Psicologia, sem possibilidade de 
substituição do nível habilitacional por formação ou experiência profi ssional;
      -  2  (dois)  postos  de  trabalho  na  carreira  e  categoria  de  assistente técnico na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
cujo nível habilitacional exigido é o 12.º ano de escolaridade, sem possibilidade de 
substituição do nível habilitacional por formação ou experiência profi ssional.
      - 2 (dois) postos de trabalho na carreira e categoria de assistente operacional na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo  indeterminado,  
cujo  nível  habilitacional  exigido  é  a  escolaridade mínima obrigatória, sem possibili-
dade de substituição do nível habilitacional por formação ou experiência profi ssional.
União das Freguesias de Aver-o-Mar, Amorim e Terroso, 02 de setembro de 2016

O Presidente da Junta de Freguesia União das Freguesias de Aver-o-Mar,
Amorim e Terroso, Carlos Alberto Maçães Gondar

Largo João Amorim, 62 4490 - 021 AVER-O-MAR * Tel.: 252 614 540
E-mail: junta.averomar@gmail.com

CASCAIS - CENTRO

MASSAGENS

SAKURA - Russa,

tailandesa. Todos tipos

massg. + algo.

Telm: 960 172 351

MAIS INFORMAÇÕES:   loja.publico.pt  |  210 111 010

CONHEÇA AS NOSSAS COLECÇÕES DE 
MÚSICA, LITERATURA, CINEMA E BANDA DESENHADA

É ALTURA DE MUDAR 

DE EMPREGO? EM PARCERIA COM

INSCREVA-SE EM
EMPREGO.PUBLICO.PT

EMPREGO

INFO: 210 111 010

CONHEÇA 
A NOSSA
SELECÇÃO DE 

loja.publico.pt

M
O
DA

CENTRO COMERCIAL COLOMBO
AVENIDA DAS ÍNDIAS 
(PISO 0, JUNTO À PRAÇA CENTRAL)
HORÁRIO: 2.ª FEIRA – DOMINGO: 10H – 24H

MAIS INFORMAÇÕES:  loja.publico.pt  |  210 111 010


