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CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO PORTO, EPE
PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA A CONTRATAÇÃO

DE 1 TÉCNICO/A SUPERIOR EM REG A
ÁREA DE PSICOLOGIA (M/F)

Torna-se público que, por deliberação do Conselho de Ad-
ministração de 9 de setembro de 2021, se encontra aberto, 
pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data de publicitação 
deste extrato, o procedimento concursal para contratação em 
regime de substituição de 1 Técnico(a) Superior da área de 
Psicologia, para celebração de contrato individual de trabalho 
a termo incerto. Os requisitos, gerais e especiais e o perfi l 
de competências exigido, os métodos e critérios de seleção 
e outras informações de interesse para a apresentação das 
candidaturas e para o desenvolvimento do procedimento con-
cursal em apreço constam da publicitação integral do aviso 
de abertura, inserto na página eletrónica do Centro Hospitalar 
Universitário do Porto, EPE.
Porto, 19 de outubro de 2021

A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos
Ilda Maria Correia de Magalhães

A ASSOCIAÇÃO NOVA - IPSS
Associação de Reabilitação
e Inclusão Social, sediada
na Rua da Bela, 982, São
Félix da Marinha, Vila Nova
d e  G a i a ,  v a i  r e a l i z a r
durante os dias 21, 22, 25,
26, 27, 28 e 29 de outubro
de 2021, uma campanha de
Angariação de Receitas por
todo o Concelho de Vila
Nova de Gaia, devidamente
autor izada pela  Exma. ,
Vereadora do Município.
Agradecemos a todos os
que part ic iparem nesta
iniciativa.

ANÚNCIO
#todosporquemcuida

Nos termos do disposto nas alíneas b) e c) do n.º 1 
do artigo 3.º do Decreto-Lei 87/99, de 19 de março, 
torna-se público que a angariação de receitas 
promovida pela ORDEM DOS MÉDICOS e pela 
ORDEM DOS FARMACÊUTICOS, realizada 
no território nacional através de depósito direto 
ou por transferência de donativos, em conta 
bancária constituída especifi camente para o 
efeito, na Caixa Geral de Depósitos, com o IBAN 
PT50 0035 0646 00017662 930 21 e NIB 0035 
0646 00017662 930 21, angariou nos seguintes 
períodos os respetivos valores;
-  do dia 20 de setembro 2021 ao dia 26 de 

setembro 2021: 0€ (zero euros)
-  do dia 27 de setembro 2021 ao dia 3 de outubro 

2021: 0€ (zero euros)
-  do dia 4 de outubro 2021 ao dia 10 de outubro 

2021: 0€ (zero euros)
-  do dia 11 de outubro 2021 ao dia 17 de outubro 

2021: 0€ (zero euros)
Lisboa, 20 de outubro de 2021

O Bastonário da Ordem dos Médicos
Miguel Guimarães

A Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos 
Ana Paula Martins 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Nos termos do disposto no Artigo 25.º Alínea b), ponto 
1, dos Estatutos do CCP, convoco a Assembleia 
Geral do Clube de Campismo do Porto a reunir-
se em sessão Extraordinária, na Casa Diocesana - 
Seminário de Vilar, sita na Rua Arcediago Van Zeller, 
n.º 50, desta cidade, pelas 21 horas do dia 4 de 
novembro de 2021, com a seguinte

ORDEM DE TRABALHOS:
1-  Ratifi cação das deliberações tomadas na 

Assembleia Geral Extraordinária não presencial, 
convocada a 12 de maio de 2020;

2 -  Ratifi cação das deliberações tomadas na 
Assembleia Geral Ordinária não presencial, 
convocada a 23 de novembro de 2020;

3 -  Trinta minutos para tratar de qualquer assunto de 
interesse para o Clube.

NOTAS:
a)  Se à hora indicada não se encontrar número 

sufi ciente de associados, a Assembleia reunirá 
meia hora depois, com qualquer número de 
presentes;

b)  Só poderão participar os sócios efetivos que 
tenham a sua situação fi nanceira totalmente 
realizada;

c) Não são aceites votos por procuração;
d) A Assembleia terá gravação áudio;
e)  Uso obrigatório de máscara e cumprimento do 

distanciamento social.
Porto, 18 de outubro de 2021

A Mesa da Assembleia Geral
Carlos Félix

Fernando Cruz
José Oliveira

CONVOCATÓRIA


