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d) 17 valores — 3 anos ou mais de tempo de serviço no exercício de
funções em estabelecimento escolar;
e) 16 valores — 2 anos ou mais de tempo de serviço no exercício de
funções em estabelecimento escolar;
f) 15 valores — 1 ano ou mais de tempo de serviço no exercício de
funções em estabelecimento escolar;
g) 14 valores — menos de 1 ano de tempo de serviço no exercício de
funções em estabelecimento escolar;
h) 12 valores — 4 anos ou mais de tempo de serviço no exercício de
funções inerentes à carreira e categoria;
i) 10 valores — entre 2 e 4 anos de tempo de serviço no exercício de
funções inerentes à carreira e categoria;
j) 8 valores — menos de 2 anos de tempo de serviço no exercício de
funções inerentes à carreira e categoria;
k) 6 valores — exercício de outras funções.
9.3.1.3 — Formação Profissional (FP) — formação profissional
realizada desde 01/01/2013, direta ou indiretamente relacionada com as
áreas funcionais a recrutar. Será valorada com um mínimo de 10 valores
a atribuir a todos os candidatos, à qual acresce, até um máximo de
20 valores, o seguinte:
a) 10 Valores — Formação diretamente relacionada com a área funcional, num total de 40 ou mais horas;
b) 8 Valores — Formação diretamente relacionada com a área funcional, entre 20 horas e 40 horas;
c) 6 Valores — Formação diretamente relacionada com a área funcional, entre 10 horas e 20 horas;
d) 4 Valores — Formação diretamente relacionada com a área funcional, entre 1 horas e 10 horas;
e) 2 Valores — Formação indiretamente relacionada, num total de
40 ou mais horas;
f) 1 Valores — Formação indiretamente relacionada, entre 20 horas
e 40 horas.
9.4 — A Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) visa avaliar, de forma objetiva e sistemática, experiência profissional e aspetos
comportamentais evidenciados, nomeadamente os relacionados com a
capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal e conhecimento da organização escolar. A entrevista é avaliada segundo os níveis
classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente,
aos quais correspondem, respetivamente, as classificações de 20, 16, 12,
8 e 4 valores. Será elaborada uma ficha individual contendo o resumo
dos temas abordados, os parâmetros de avaliação e a classificação de
cada um deles. O resultado final será obtido através da média aritmética
simples.
10 — A ordenação final [(VF = 60 % X (AC) + 40 % X (EAC)]
dos candidatos admitidos que completem o procedimento concursal é
efetuada de acordo com a escala classificativa de 0 a 20 valores, com
valoração às centésimas, em resultado da média aritmética ponderada
das classificações quantitativas obtidas em cada um dos elementos do
método de seleção.
11 — Nos termos do n.º 13 do artigo 18.º da Portaria n.º 83-A/2009 de
22/01, alterada pela Portaria n.º 145-A/2011 de 6 de abril os candidatos
que obtenham uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos
de seleção, serão excluídos, não lhes sendo aplicado o método seguinte.
12 — A ordenação dos candidatos que se encontrem em situação de
igualdade de valoração e em situação não configurada pela lei como
preferencial, é efetuada, de forma decrescente, tendo por referência os
seguintes critérios:
a) Valoração da Avaliação Curricular;
b) Valoração da Entrevista de Avaliação de Competências;
c) Melhor pontuação na experiência profissional
13 — Para efeitos da alínea b) do n.º 1 do artigo 35.º da referida Portaria e nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001 de 3
de fevereiro, neste procedimento concursal o candidato com deficiência
tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece sob
qualquer outra preferência legal.
14 — Composição do Júri:
Presidente: Nuno Alexandre Ferreira Cabral Carvalho — Subdiretor
Vogais efetivos:
Fernando Luís Afonso Nascimento — Adjunto do Diretor
Maria Estrela Couto Nogueira — Coordenadora dos Assistentes
Operacionais
Vogais suplentes:
Maria de Fátima Leite — Docente do Quadro
Maria Etelvina Fernandes — Coordenadora Técnica.

O presidente de júri será substituído nas suas faltas e impedimentos
por um dos Vogais efetivos.
15 — Nos termos da alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22/01, alterado pela Portaria n.º 145-A/2011 de 6 de
abril os candidatos têm acesso às atas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação de cada um dos elementos dos
métodos de seleção, a grelha classificativa e os sistemas de valoração
final do método, desde que as solicitem.
16 — Exclusão e notificação dos candidatos — Os candidatos
excluídos serão notificados por uma das formas previstas no n.º 3 do
artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22/01, alterado pela Portaria
n.º 145-A/2011 de 6 de abril para realização da audiência dos interessados nos termos do Código do Procedimento Administrativo, nomeadamente, por:
a) E -mail com recibo de entrega da notificação;
b) Ofício registado;
c) Notificação pessoal.
17 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados
e dos excluídos é notificada, para efeitos de audiência de interessados,
nos termos do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22/01, alterado
pela Portaria n.º 145-A/2011 de 6 de abril.
18 — A lista unitária da ordenação final dos candidatos, após homologação do Diretor do Agrupamento, é disponibilizada no sítio da
internet do Agrupamento, bem como em edital afixado nas respetivas
instalações, em data que constará de aviso publicitado na 2.ª série do
Diário da República.
19 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição:
«A Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
ativamente uma política de igualdade de oportunidades, entre homens e
mulheres, o acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar, toda e qualquer forma
de discriminação».
20 — Prazo de validade: O procedimento concursal é válido para
eventuais contratações no ano escolar 2018/2019.
21 — Nos termos do disposto n.º 1 do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22/01, alterado pela Portaria n.º 145-A/2011 de 6 de
abril o presente aviso é publicitado, na 2.ª série do Diário da República
e na página eletrónica deste Agrupamento.
16 de agosto de 2018. — O Diretor, Arnaldo José Teixeira Lucas.
311589005

Escola Secundária de Paredes
Aviso n.º 12129/2018
Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de
sete postos de trabalho em regime de contrato a termo resolutivo
certo a tempo parcial, para a categoria de assistente operacional,
entre 17 de setembro de 2018 e 14 de junho de 2019.
1 — Nos termos dos artigos 33.º e 34.º da Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e do
artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, torna-se
público que, no seguimento de um despacho da Senhora Diretora-Geral
dos Estabelecimentos Escolares, de 13 de agosto de 2018, se encontra
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da publicação deste Aviso
no Diário da República, um procedimento concursal comum para o
preenchimento de 7 postos de trabalho em regime de contrato a termo
resolutivo certo a tempo parcial, para a execução de tarefas inerentes ao
conteúdo funcional da carreira e da categoria de assistente operacional,
num regime de prestação diária de 4 horas, entre 17 de setembro de 2018
e 14 de junho de 2019.
2 — Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação atual, declara-se não
estarem constituídas reservas de recrutamento no próprio organismo.
3 — Foi efetuado um procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de valorização profissional, de acordo com o
disposto no artigo 34.º da Lei n.º 25/2017, de 30 de maio, e nos termos
da Portaria n.º 48/2014, de 26 de fevereiro, na sequência do qual não foi
indicado qualquer trabalhador em situação de valorização profissional
com o perfil necessário.
4 — Legislação aplicável: O presente procedimento reger-se-á pelas
disposições contidas na Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, com as
alterações introduzidas pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, na Lei
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Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, e no Código do Procedimento Administrativo, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.
5 — Local de trabalho: Escola Secundária de Paredes, sita na Rua
António Araújo, s/n, 4580-045 Paredes.
6 — Caracterização do posto de trabalho: Realização de tarefas inerentes ao conteúdo funcional da carreira e da categoria de assistente
operacional, nomeadamente:

12 — Os formulários de candidatura deverão ser acompanhados, sob
pena de exclusão, dos seguintes documentos:

a) Participar com os docentes no acompanhamento das crianças e
jovens durante o período de funcionamento da escola, com vista a
assegurar um bom ambiente educativo;
b) Exercer as tarefas de atendimento e encaminhamento dos utilizadores da escola e controlar as entradas e saídas da escola;
c) Providenciar a limpeza, arrumação, conservação e boa utilização das
instalações, bem como do material e equipamento didático e informático
necessário ao desenvolvimento do processo educativo;
d) Cooperar nas atividades que visem a segurança de crianças e
jovens na escola;
e) Estabelecer ligações telefónicas e prestar informações;
f) Exercer tarefas de apoio aos serviços de ação social escolar, assim
como tarefas de apoio que permitam o normal funcionamento dos laboratórios e da biblioteca escolar;
g) Efetuar, no interior e exterior, tarefas de apoio de modo a permitir
o normal funcionamento dos serviços;
h) Prestar apoio e assistência em situações de primeiros socorros e,
em caso de necessidade, acompanhar os alunos à unidade de prestação
de cuidados de saúde.

12.1 — O não preenchimento ou o preenchimento incorreto dos elementos relevantes do formulário de candidatura por parte dos candidatos, bem como a não apresentação dos documentos comprovativos dos
requisitos legalmente exigidos para o recrutamento aqui publicitado será
motivo de exclusão nos termos da alínea a) do n.º 9 do artigo 28.º da
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação atual.
12.2 — A apresentação de documentos comprovativos da experiência
profissional sem a indicação das funções desempenhadas, do período
de trabalho e da respetiva duração em dias pode determinar a sua não
consideração para efeitos da avaliação curricular.
12.3 — A apresentação de documentos comprovativos das ações de
formação sem a indicação da entidade promotora, do período em que
decorreram e da respetiva duração em horas pode determinar a sua não
consideração para efeitos da avaliação curricular.
12.4 — Nos termos do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro,
e para efeitos de admissão ao concurso, os candidatos com deficiência
devem declarar sob compromisso de honra o respetivo grau de incapacidade e tipo de deficiência.
12.5 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas
nos termos da lei.
12.6 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
no caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação de
documentos comprovativos das suas declarações.
13 — Métodos de seleção
13.1 — Considerando a urgência do procedimento e atento o disposto
no n.º 6 do artigo 36.º e no n.º 5 do artigo 56.º, ambos da LTFP, e no
artigo 6.º da Portaria n.º 83-A/2009, será aplicado apenas o método de
seleção Avaliação Curricular (AC).
A ponderação a utilizar é a seguinte:

7 — Remuneração base prevista: Remuneração horária calculada nos
termos do artigo 155.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas.
8 — Requisitos de admissão:
a) Ser detentor, até à data limite para apresentação das candidaturas,
dos requisitos gerais de admissão previstos no artigo 17.º da Lei Geral
do Trabalho em Funções Públicas, nomeadamente:
i) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção especial ou lei especial;
ii) 18 Anos de idade completos;
iii) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição
para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
iv) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das
funções;
v) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória;

a) Certificado de registo criminal, de acordo com o artigo 2.º da Lei
n.º 113/2009, de 17 de setembro, na sua redação atual;
b) Certificado de habilitações literárias (fotocópia);
c) Curriculum Vitae datado e assinado;
d) Declarações da experiência profissional (fotocópia);
e) Certificados comprovativos da formação profissional (fotocópia).

Avaliação Curricular (AC) — 100 %.

9 — Conforme o disposto na alínea l) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação atual, não podem ser
admitidos os candidatos que, cumulativamente, se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se encontrando em
mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no mapa de pessoal
da Escola Secundária de Paredes idênticos aos postos de trabalho publicitados no presente Aviso.
10 — Constituem fatores preferenciais, de verificação cumulativa:

13.2 — A avaliação curricular (AC) visa analisar a qualificação dos
candidatos, designadamente a habilitação académica ou profissional, o
percurso profissional, a relevância da experiência adquirida e da formação realizada, o tipo de funções exercidas e a avaliação de desempenho
obtida. Para tal serão considerados e ponderados, de acordo com o
estipulado no artigo 11.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro,
na sua redação atual, os elementos de maior relevância para o posto de
trabalho a ocupar, e que obrigatoriamente são os seguintes: Habilitação
Académica de Base ou Curso equiparado, Experiência Profissional, Formação Profissional e Avaliação de Desempenho. A avaliação curricular
será expressa numa escala de 0 a 20 valores com valoração às centésimas,
sendo a classificação obtida através da média aritmética ponderada das
classificações dos elementos a avaliar.
13.3 — Serão excluídos do procedimento, nos termos do n.º 13 do
artigo 18.º da Portaria n.º 83-A/2009, os candidatos que obtenham uma
valoração inferior a 9,5 valores no método de seleção.
14 — Composição do júri — O júri, constituído no termos do artigo 21.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação
atual, terá a seguinte composição:

a) A comprovada experiência profissional no exercício efetivo das
funções descritas no ponto 6 do presente Aviso;
b) O conhecimento da realidade social, escolar e educativa do contexto onde serão desempenhadas as funções para as quais se promove
o presente procedimento concursal.

Presidente — João Manuel Ribeiro Caetano da Silva (subdiretor).
Vogais efetivos: Marília Augusta Moreira Gomes (adjunta do diretor)
e Gracinda Fátima Carvalho Sousa (encarregada operacional).
Vogais suplentes: Paula Maria da Silva Costa (adjunta do diretor) e
Jorge Fernando Silva Coelho (assistente operacional).

11 — Formalização das candidaturas:
11.1 — Prazo de candidatura: 10 dias úteis a contar da data de publicação do presente Aviso no Diário da República, nos termos do artigo 26.º
da Portaria 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação atual.
11.2 — Forma: As candidaturas deverão ser formalizadas, obrigatoriamente, mediante o preenchimento de formulário próprio, aprovado pelo
Despacho n.º 11321/2009, de 8 de maio, disponibilizado nos serviços
de administração escolar da Escola Secundária de Paredes e na página
eletrónica da escola, alojada em www.esparedes.pt, e entregues no prazo
de candidatura, pessoalmente, nos serviços de administração escolar
da Escola Secundária de Paredes, ou enviadas pelo correio, em carta
registada com aviso de receção, dirigida ao Diretor da Escola, para a
morada identificada no ponto 5 do presente Aviso, não sendo aceites as
candidaturas enviadas por email.

14.1 — O presidente de júri será substituído nas suas faltas e impedimentos por um dos vogais efetivos.
15 — No cumprimento do estipulado na alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação atual,
refere-se que as atas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e
a respetiva ponderação de cada um dos elementos do método de seleção,
a grelha classificativa e os sistemas de valoração final do método, serão
facultadas aos candidatos, mediante solicitação por escrito.
16 — Exclusão e notificação dos candidatos — Os candidatos
excluídos serão notificados pela forma prevista na alínea d) do n.º 3 do
artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação
atual, estando dispensada a audiência de interessados, ao abrigo da
alínea a) do n.º 1 do artigo 124.º do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de
janeiro, que aprova o Código do Procedimento Administrativo, considerada a urgência do procedimento.

b) Nível habilitacional exigido: escolaridade obrigatória ou curso
equiparado, nos termos do previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 86.º
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas;
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17 — A ordenação final dos candidatos admitidos que completem o
procedimento concursal é efetuada de acordo com a escala classificativa de 0 a 20 valores, com valoração às centésimas, em resultado da
classificação quantitativa obtida no método de seleção.
17.1 — Critério de desempate:
17.1.1 — Em caso de igualdade de valoração, os critérios de desempate a adotar são os constantes do artigo 35.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, na sua redação atual.
17.1.2 — A ordenação dos candidatos que se encontrem em situação
de igualdade de valoração e em situação não configurada pela lei como
preferencial é efetuada, de forma decrescente, tendo por referência os
seguintes critérios:
a) Valoração da habilitação académica de base (HAB);
b) Valoração da experiência profissional (EP);
c) Valoração da formação profissional (FP);
d) Preferência pelo candidato de maior idade.
17.1.3 — Para efeitos da alínea b) do n.º 1 do artigo 35.º da referida
Portaria e nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001
de 3 de fevereiro, neste procedimento concursal o candidato com deficiência tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece
sobre qualquer outra preferência legal.
17.2 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após homologação do Diretor da Escola Secundária de Paredes, é afixada nas
respetivas instalações em local visível e público e disponibilizada na
página eletrónica da Escola, alojada em www.esparedes.pt, sendo ainda
publicado um aviso no Diário da República, 2.ª série, com informação
sobre a sua publicitação, nos termos do ponto 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação atual.
17.2.1 — Considerando a urgência do procedimento, será dispensada a
audiência de interessados, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 124.º
do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, que aprova o Código do
Procedimento Administrativo.
18 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
«A Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportunidades, entre homens e mulheres,
o acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar, toda e qualquer forma de discriminação».
19 — Prazo de validade — O procedimento concursal é válido para
o preenchimento dos postos de trabalho a ocupar, de acordo com o publicitado no presente Aviso, e para eventuais contratações que ocorram
durante o ano escolar 2018/2019.
20 — O presente procedimento concursal é publicitado nos termos
do n.º 1 do artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na
sua redação atual.
21 de agosto de 2018. — O Diretor, Francisco Henrique Barata
Marques de Queirós.
311597016

TRABALHO, SOLIDARIEDADE
E SEGURANÇA SOCIAL
Instituto da Segurança Social, I. P.
Centro Distrital de Faro
Despacho n.º 8312/2018
Delegação e subdelegação de poderes da Diretora
do Núcleo de Apoio à Direção na Chefe
de Equipa de Assessoria e Recursos Humanos
Ao abrigo e nos termos do disposto nos artigos 46.º e 47.º do Código
do Procedimento Administrativo e no uso dos poderes que me foram
delegados e subdelegados pela Senhora Diretora de Segurança Social
do Centro Distrital de Faro, através do Despacho n.º 5653/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 123, de 28 de junho de
2017, subdelego:
1 — Na Chefe de Equipa de Assessoria e Recursos Humanos, licenciada Patrícia Gonçalves Neto Martins, os poderes para, relativamente
ao pessoal sob a sua dependência, praticar os seguintes atos:
1.1 — Despachar os pedidos de justificação de faltas dos trabalhadores
afetos ao serviço que dirige;
1.2 — Autorizar a atribuição de crédito de horas nos termos do artigo 6.º, n.º 1, alínea g) do Regulamento de Horário de Trabalho do
ISS, I. P.;
1.3 — Autorizar as deslocações em serviço em território nacional.

2 — Poderes específicos:
2.1 — Assinar a correspondência relacionada com assuntos de natureza corrente necessária ao normal funcionamento dos serviços, incluindo
a dirigida aos tribunais, com exceção da que for dirigida ao Presidente
da República, à Assembleia da República, ao Governo e aos titulares
destes órgãos de soberania, à Provedoria de Justiça e a outras entidades
de idêntica ou superior posição na hierarquia do Estado e, ainda, ao Conselho Diretivo do ISS, I. P. e seus membros, salvaguardando situações de
mero expediente ou de natureza urgente devidamente justificadas;
2.2 — Autorizar a mobilidade do pessoal afeto à área de intervenção
do Centro Distrital;
2.3 — Conceder licenças sem vencimento ou sem remuneração por
períodos de tempo não superiores a 30 dias e autorizar o regresso antecipado à atividade no âmbito destas licenças;
2.4 — Aprovar os mapas de férias e autorizar as respetivas alterações,
bem como a acumulação com as férias do ano seguinte;
2.5 — Autorizar férias antes da aprovação do mapa anual de férias,
bem como o gozo interpolado de férias, nos termos da lei aplicável;
2.6 — Despachar os pedidos de justificação de faltas;
2.7 — Decidir sobre os meios de prova dos motivos justificativos das
faltas ao serviço invocados pelos trabalhadores;
2.8 — Autorizar a realização de trabalho extraordinário, de trabalho
noturno, de trabalho em dia de descanso semanal, obrigatório e complementar, e em dia feriado, com exceção do pessoal dirigente e de chefia,
desde que respeitados os limites legais aplicáveis;
2.9 — Autorizar a realização de estágios curriculares ou académicos e
assinar os acordos individuais de estágio, de acordo com as orientações
internas na matéria;
2.10 — Autorizar os pedidos de frequência de autoformação;
2.11 — Requerer a fiscalização da doença e a realização de juntas
médicas, consoante os casos e a lei aplicável;
2.12 — Despachar os pedidos de tratamento ambulatório e de dispensa
para consultas médicas ou exames complementares de diagnóstico;
2.13 — Autorizar as deslocações em serviço em território nacional,
bem como as ajudas de custo e o reembolso de despesas de transporte
a que haja lugar;
2.14 — Qualificar os acidentes de trabalho dos trabalhadores do
Centro Distrital;
2.15 — Despachar os processos relacionados com o estatuto do
trabalhador estudante no que respeita à atribuição de dispensas para
exames;
2.16 — Emitir certidões e declarações relacionadas com a situação
jurídica dos trabalhadores;
2.17 — Praticar todos os demais atos necessários à prossecução das
competências do Núcleo de Apoio à Direção previstas no ponto 3.3. da
Deliberação n.º 134/2012, de 18 de setembro, do Conselho Diretivo do
ISS, I. P. e no ponto 5 da Deliberação n.º 21/2018, de 11 de janeiro de
2018, do Conselho Diretivo do ISS, I. P.
3 — O presente despacho produz efeitos imediatos e, por força dela
e do disposto no n.º 3 do artigo 164.º do Código do Procedimento Administrativo, ficam ratificados todos os atos praticados pela mencionada
dirigente no âmbito da aplicação da presente delegação e subdelegação
de poderes.
27 de julho de 2018. — A Diretora do Núcleo de Apoio à Direção,
Carmen Sofia Martins Matos Pereira Raposo.
311581504

SAÚDE
Gabinete da Secretária de Estado da Saúde
Despacho n.º 8313/2018
1 — Considerando a proposta do Agrupamento de Centros de Saúde
Algarve III — Sotavento, e o parecer favorável do Conselho Diretivo
da Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P., autorizo, até
21 de julho de 2019, o exercício de funções médicas a tempo parcial
pelo aposentado Serge Marie Serina Conceição, nos termos e para
os efeitos do estatuído no Decreto-Lei n.º 89/2010, de 21 de julho,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 53/2015, de 15 de abril, em conjugação
com o artigo 46.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, o n.º 2 do
artigo 182.º do Decreto-Lei n.º 33/2018, de 15 de maio e o Despacho
n.º 6833-A/2018, de 13 de julho.
2 — O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da sua
publicação.
17 de agosto de 2018. — A Secretária de Estado da Saúde, Rosa
Augusta Valente de Matos Zorrinho.
311593728

