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veículos
COMPRO

AUTOMÓVEIS
LIGEIROS

PASSAGEIROS E COMERCIAIS
A PARTIR DO ANO 2003

PAGO A PRONTO

☎ 912143907

JN CLASSIFICADOS

PEQUENOS FORMATOS, 
GRANDES NEGÓCIOS.

NO PAPEL E NO DIGITAL.  
GRANDES NEGÓCIOS.

classifi cados.jn.pt

emprego

emprego

AJUDANTE COZINHA
C/ experiência

Boa apresentação
P/ Churrasqueira Take Away
R. D. Afonso Henriques, n.º 570 Areosa

965051489

(m/f)

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL 
E CIÊNCIAS FORENSES, IP (INMLCF, IP)

AVISO
Faz-se público que, através do Aviso n.º 6265/2022, pu-
blicado no «Diário da República», 2.ª série, n.º 60, de 25 
de março de 2022, se encontra aberto procedimento 
concursal documental de seleção de prestação de ser-
viços de Enfermagem, para a Unidade Funcional de 
Clínica Forense, da Delegação do Norte do INMLCF, IP, 
na modalidade de tarefa.

25 de março de 2022

O Diretor do Departamento de Administração Geral
Nuno Ferreira de Almeida

AVISO
Abertura de concurso para Diretor
Torna-se público que se encontra aberto, nos 
termos da legislação em vigor, por publicação 
do Aviso n.º 6126/2022, da II Série do «Diário da 
República», de 24 de março de 2022, e publi-
citação na página eletrónica do Agrupamento, 
https://aecarlosamarante.pt/, bem como nas 
escolas do Agrupamento, o concurso para Di-
retor(a) do Agrupamento de Escolas Carlos 
Amarante – Braga, pelo prazo de 10 (dez) dias 
úteis, a contar do dia seguinte ao da publica-
ção do aviso no «Diário da República».

O Presidente do Conselho Geral
João da Costa Nogueira

EMPREGADA PARA COPA E LIMPEZA
(m/f)

PARA RESTAURANTE - ARCOZELO - V. N. GAIA
PART-TIME - FULL-TIME - ENTRADA IMEDIATA

CONTACTO: 914527679

EMPREGADA/O
DE MESA

Entrada imediata
 Guardeiras / Zona da Maia
912428079
229289552

COZINHEIRA/O
AJUDANTE. Com experiência

T r a t a r  A v . ª  F e r n ã o  d e
Magalhães, 708 - Porto

Restaurante Bonanza

PAREDES
Perto da estação de comboios

PASTELEIRO
c/ experiência

Boas condições salariais
Tel. 962961317

(m/f)

MESA /
BALCÃO

 Entrevista no local
Café Velasquez

☎  225095588
FRANÇA — ADMITE

- Canalizadores
- Eletricistas

- Carp. de cofragem
- Capoto

100% DIREITOS FRANCESES
☎  939181014

(m
/f)

Precisa-se (m/f)

EMPREGADO POLIVALENTE
Para Fábrica alimentar na zona da Maia, preferência vindos do
Leste. Ótimo salário, bom ambiente de trabalho.

Entrada imediata.
Contactar 961215390 - Lopes Pereira

EMPREGADA DE LIMPEZA
 e COZINHA

EMPREGADO DE MESA
Jovem falar línguas
Folga ao Domingo

Rua Comércio do Porto, 67 - Porto
 ☎  964049935

Precisa-se (m/f)

COFRADORES E FERRAGEIROS
Para trabalhar em Espanha

na zona da Catalunha
Contacto

+34643114662

PRECISA-SE
EMPREGADO(A) MESA
Com experiência.Entrada
imediata.Restaurante em

Leça do Balio.

☎ 915 964 014

 Recrutamos P/ Vila do Conde
CARPINTEIROS DE LIMPO de 1ª

rh@topjobs.pt
☎  915 295 471

(m
/f)

SENHORA NAC.
PORTUGUESA
Origem Ucrânia

Procura Emprego
Zona do Grande Porto.

De preferência com alojamento
☎  915 428 399

RESTAURANTE Z. MIRAMAR
Admite (m/f)

EMPREGADO BALCÃO
com experiência

APRENDIZ DE BALCÃO
Tlm. 963 810 552

Contactar a partir das 10 h

CORTADOR DE
CARNES VERDES
C o m  s e n t i d o  d e
responsabil idade. Bom
profissional. Zona de Gaia

☎  939 739 921m/f

PROF. TATOU - V. N. GAIA
PROBLEMAS DE AMOR E AMARRAÇÃO
Não sofra mais por amor
Ajuda a resolver problemas
como amor, Família, negócio,
impotência sexual. Afasta e
aproxima pessoas amadas,
trabalho de macumba rápido.

☎  919825038

diversos
avisos

diversos
avisos

Circulação Condicionada | A13

Informamos que a intervenção de reforço do talude, em curso entre os 
Kms 149,9 e 150,3 no sublanço da A13, de Pias para Cabaços, será 
prolongada até ao dia 22 de abril de 2022, mantendo-se
o atual condicionamento.

Ascendi Pinhal Interior, Estradas do Pinhal Interior, S.A.

Para mais informações consulte regularmente o 
site Ascendi utilizando o código QR ao lado, aceda a 
www.ascendi.pt ou ligue 229 767 767 (24H).

Circulação Condicionada | A25

De 1 de abril de 2022 a 30 de julho de 2022, na A25, das 8h às 20h e 
das 21h às 07h, entre o Nó de Celorico e o Nó de Pinhel, realizaremos 
trabalhos de benefi ciação do pavimento que implicarão 
alguns condicionamentos de tráfego nos dois sentidos.

Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto-Estradas das Beiras Litoral e Alta, S.A

Para mais informações consulte regularmente o 
site Ascendi utilizando o código QR ao lado, aceda a 
www.ascendi.pt ou ligue 229 767 767 (24H).

EDITAL
Resolução de requerer a utilidade 

pública, com caráter de urgência, dos 
terrenos necessários à execução da 

obra «Fase 2 e 3 da Zona Empresarial 
de Alvaredo» – Tentativa de aquisição 

por via do direito privado
Nos termos e para os efeitos do n.º 5 do arti-
go 10.º e n.º 4 do artigo 11.º conjugados com o 
artigo 15.º do Código das Expropriações, vimos 
pelo presente notifi car todos os proprietários 
e interessados – usufrutuários, superfi ciários, 
credores hipotecários, credores penhoratícios, 
titulares de servidões, arrendatários –, da re-
solução de requerer a utilidade pública, com 
caráter de urgência, dos terrenos necessários à 
execução da obra “Fase 2 e 3 da Zona Empre-
sarial de Alvaredo”, sitos em Bouças, Alvaredo, 
aprovada pelo órgão executivo do Município de 
Melgaço, na reunião ordinária realizada no dia 
23 de março do presente ano.
Não obstante o caráter urgente dispensar a 
tentativa de aquisição por via de direito priva-
do, propomos a todos os proprietários a aqui-
sição da sua(s) parcela(s), notifi cando para o 
efeito os que se julguem interessados.
Convidamos todos os proprietários e interes-
sados a participarem no procedimento, por 
contacto telefónico para 251410100, através do 
correio eletrónico geral@cm-melgaco.pt, por 
carta para Largo Hermenegildo Solheiro, 4960-
551 Melgaço, ou presencialmente, das 9 às 17 
horas, na Câmara Municipal de Melgaço.
O processo encontra-se disponível para consul-
ta dos interessados todos os dias úteis, das 9 às 
12 horas e das 14 às 17 horas, na Câmara Muni-
cipal de Melgaço.
Melgaço, 28 de março de 2022

O Presidente da Câmara Municipal
Manoel Batista Calçada Pombal

INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, IP

CONSELHO DIRETIVO
Legislação aplicável
Decreto-Lei n.º 64/2007, de 14 de março,
na sua versão atualizada
Código Penal

AVISO
ENCERRAMENTO ADMINISTRATIVO DE UM ESTABELECIMENTO

DE APOIO SOCIAL SEM DENOMINAÇÃO
O Instituto da Segurança Social ordenou o encerramento administrativo
imediato de um estabelecimento de apoio social sem denominação, com as
seguintes características:

• exerce a atividade de (Estrutura Residencial para Pessoas Idosas);
• com fins lucrativos;
• não estando licenciado;
• funciona sob a propriedade de Maria do Céu dos Santos Frade;
• está instalado na Rua do Norte, N 45, Parada de Cima, 3840-201 Fonte

de Angeão.
Por que ordenamos o encerramento do estabelecimento
O Instituto da Segurança Social, IP ordenou o encerramento, através da
Deliberação n.º 36/2022, de 2022-02-17, porque o estabelecimento estava
em atividade com deficiências graves nas condições de instalação, segu-
rança, funcionamento, salubridade, higiene e conforto, representando um
perigo potencial para os direitos dos utentes e a sua qualidade de vida.
Consequências do incumprimento da deliberação
Caso o estabelecimento seja reaberto ou a atividade de apoio social con-
tinue de forma ilegal, a entidade responsável será sujeita a procedimento
criminal pelo crime de desobediência.
Local e prazo de afixação do aviso
Este aviso deve estar afixado durante 30 dias na entrada principal do esta-
belecimento.
Consequência da não afixação do aviso
Quem impedir a sua afixação será sujeito a procedimento criminal pelo
crime de resistência ou coação sobre funcionário. Quem o remover delibe-
radamente antes do fim do prazo de 30 dias será sujeito a procedimento
criminal pelo crime de arrancamento, destruição ou alteração de editais.

Vice-presidente do Conselho Diretivo

Catarina Marcelino

CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO 
DO PORTO, EPE

PROCESSO DE SELEÇÃO DE MÉDICOS -
 - PSIQUIATRIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (M/F)

Torna-se público que se encontra aberto, pelo pra-
zo de 3 dias úteis, a contar da data de publicitação 
deste extrato, processo de seleção de Médicos para a 
Especialidade de Psiquiatria, com vista à celebração 
de contratos de prestação de serviços. Os requisitos e 
outras informações de interesse para a apresentação 
das candidaturas constam da publicitação integral 
do aviso de abertura, inserto na página eletrónica do 
Centro Hospitalar Universitário do Porto, EPE.

CHUPorto, 29 de março de 2022

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

diversos 222 096 179
BACKOFFICE

ANUNCIAR      FÁCIL

ORDEM DE TRABALHOS

CONVOCATÓRIA

CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL

Nos termos dos artigos 30.°, n.º 1 e 31.º, n.os 1 e 2 dos Estatutos 
da “ÁGRIMA - Cooperativa Agrícola de Matosinhos, CRL”, com 
sede social na Rua 1.° de Maio, n.º 240, 4450-230 Matosinhos, 
pessoa coletiva e matrícula n.º 501110640, com o capital social 
de 78.900 € (setenta e oito mil e novecentos euros), convoca 
os seus associados para uma Assembleia Geral Ordinária, a 
ter lugar no próximo dia 14 de abril de 2022, pelas 15 horas, 
no novo Armazém da ÁGRIMA, sito na Rua de Avilhoso, Lavra, 
com a seguinte ordem de trabalhos:
1.º - Leitura e aprovação da Ata anterior;
2.º -   Apreciação, discussão e votação do Relatório de Contas e 

do Parecer do Conselho Fiscal do ano de 2021;
3.º - Apreciação da Certifi cação Legal das Contas;
4.º - Outros assuntos de interesse para a Cooperativa.
Se à hora indicada não estiver presente o número legal de as-
sociados, a Assembleia decorrerá uma hora mais tarde, com 
a mesma “Ordem de Trabalhos”.
Considerando o atual surto da COVID-19 é obrigatório o uso 
de máscara, para assistir à Assembleia Geral, e utilização de 
caneta própria, para assinar o livro de presenças.

Matosinhos, 29 de março de 2022

O Presidente da Assembleia Geral
Manuel Santos Macedo Silva


