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ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA
DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

DO DAFUNDO
FUNDADA EM 11 DE MARÇO DE 1912

Reconhecida de Utilidade Pública em 12 de dezembro de 1933

MEMBRO HONORÁRIO DA ORDEM DE MÉRITO
(Diário da República, II Série, n.º 139, de 24/6/1987)

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Nos termos do n.º 2 do art.º 36 e das alíneas b) e c) dos Estatutos da
nossa Associação, aprovados por Escritura Pública a fls. 143, do
livro de notas 109-A, convoco a Assembleia Geral Ordinária para o
próximo dia 28 de dezembro, pelas 19 horas, na Sede, situada na
Avenida Duque de Loulé - Edifício dos Bombeiros, em Linda-a-
-Velha, com a seguinte ordem de trabalhos:
APROVAÇÃO DAS GOP’S 2021
Nos termos do n.º 1 do art.º 38, se não houver número de Associa-
dos suficientes para a Assembleia funcionar, convoco a mesma
sessão para meia hora depois, funcionando com qualquer número
de presenças.
Linda-a-Velha, 14 de dezembro de 2020

O presidente da Mesa da Assembleia Geral
Eng.º António Eduardo Baptista Leitão
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Município de Guimarães

AVISO
Concurso para provimento de cargo

de Direção Intermédia de 2.º grau

Nos termos do n.º 2, art.º 21.º, da Lei n2 2/2004, de
15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º
6 4 / 2 0 1 1 ,  d e  2 2  d e  d e z e m b r o ,  a p l i c a d a  à
administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de
agosto, faz-se público que, de acordo com as
deliberações da Câmara Municipal de 9 de setembro
de 2020, e da Assembleia Municipal de 13 de
o u t u b r o  d e  2 0 2 0 ,  s e  e n c o n t r a m  a b e r t o s
procedimentos concursais para os seguintes cargos
de Direção Intermédia de 2.º grau:

- Chefe da Divisão do Centro Histórico
- Chefe da Divisão de Planeamento Urbanístico

A indicação dos requisitos formais de provimento, do
perfil exigido, da composição do júri e dos métodos
de seleção dos referidos procedimentos concursais
encontra-se publicitados na Bolsa de Emprego
Público, a partir da data de 10 de dezembro de 2020
e pelo período de 10 dias úteis.

Paços do Concelho de Guimarães, 10 de dezembro
de 2020

A Vereadora de Recursos Humanos
(por delegação de competências conforme

despacho datado de 19/10/2017)
Sofia Ferreira
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AVISO N.º 25/2020/VP
3.ª Alteração à 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal

de Cantanhede
Início de procedimento

Pedro António Vaz Cardoso, vice-presidente da Câmara Municipal de Can-
tanhede, TORNA PÚBLICO, nos termos do n.º 1 do artigo 76.º do Decreto-
-Lei n.º 80/2015, de 4 de maio (RJIGT), que a Câmara Municipal deliberou,
em reunião pública, de 24 de novembro de 2020, determinar o início do
procedimento relativo à 3.ª Alteração à 1.ª revisão do Plano Diretor Munici-
pal de Cantanhede, aprovado pelo Aviso n.º 14904/2015, de 21 de
dezembro, e publicado na 2.ª Série do "Diário da República" n.º 248, e
objeto da 1ª correção material através do Aviso n.º 41904/2015, de 28 de
março, da 1.ª alteração por adaptação ao POC-OMG, através do Aviso n.º
14826/2017, de 11 de dezembro, da 2.ª correção material pelo Aviso n.º
6512/2018, de 16 de maio, e da 2.ª alteração por adaptação ao PMDFCI,
através do Aviso n.º 13153/2019, de 20 de agosto. O processo deverá estar
concluído no prazo de 9 (nove) meses.
A alteração tem por objetivos a adaptação às regras de classificação e qua-
lificação do solo previstas no RJIGT e na LBGPPSOTU, introduzir as nor-
mas decorrentes do POC-OMG, transpor as orientações do PROF-CL,
enquadrar os processos objeto de parecer favorável da conferência decisó-
ria nos termos do RERAE, clarificar a redação do articulado de alguns arti-
gos do regulamento e efetuar pequenos ajustes na carta de ordenamento,
decorrentes da aderência da proposta do plano em vigor ao território, sem,
no entanto, alterar o modelo estratégico de desenvolvimento em vigor.
Para a participação pública, nos termos do n.º 2 do artigo 88.º do mesmo
diploma, é estabelecido o período de 15 (quinze) dias úteis, contados a par-
tir da publicação da deliberação camarária em "Diário da República",
podendo os interessados consultar a referida deliberação e os documentos
que a integram na página oficial da Câmara Municipal de Cantanhede, em
www.cm-cantanhede.pt, e no Departamento de Urbanismo desta Câmara
Municipal.
Os interessados podem apresentar eventuais sugestões e/ou pedidos de
esclarecimento sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no
âmbito deste procedimento, por escrito e dentro do período atrás referido,
as quais deverão ser dirigidas diretamente à Exma. Sra. Presidente da
Câmara Municipal de Cantanhede e realizadas por uma das seguintes for-
mas: apresentadas presencialmente nas instalações desta Câmara Munici-
pal, enviadas por via postal para a morada - Praça Marquês de Marialva,
3060-133 Cantanhede, ou por via eletrónica, para geral@cm-cantanhede.pt.
Para constar, publica-se o presente aviso, que vai ser afixado nos habituais
lugares de estilo, bem como publicado em 2.ª Série do "Diário da Repúbli-
ca" e na imprensa.
Paços do Concelho de Cantanhede, 3 de dezembro de 2020

O Vice-Presidente da Câmara Municipal
Pedro António Vaz Cardoso
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CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VISEU, EPE
PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA CONSTITUIÇÃO

DE RESERVA DE RECRUTAMENTO
DE FARMACÊUTICO DO REGIME DA CARREIRA

FARMACÊUTICA - ÁREA DE ANÁLISES CLÍNICAS (M/F)
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar
Tondela-Viseu, EPE, de 3 de dezembro de 2020, encontra-se aberto, pelo
prazo de 10 dias úteis contados a partir da data de publicação do presente
Aviso em «Diário da República», o procedimento concursal com vista à
constituição duma Bolsa de Reserva de Recrutamento para o exercício de
funções na categoria de Farmacêutico Assistente do Regime da Carreira
Farmacêutica - Especialista em Análises Clínicas, para integrar a Equipa
do Serviço de Patologia Clínica, em regime de contrato individual de
trabalho, a termo certo, incerto ou por tempo indeterminado.
1. Funções: de acordo com o conteúdo funcional descrito no Decreto-lei

n.º 108/2017, de 30 de agosto, no sentido de assegurar o bom
funcionamento do Serviço de Patologia Clínica.

2. Local de Trabalho: Serviço de Patologia Clínica - Centro Hospitalar
Tondela-Viseu, EPE, Unidade de Viseu.

3. Remuneração: 1.º posição remuneratória, de acordo com o previsto no
Decreto Regulamentar n.º 4/2018, de 12 de fevereiro, Nível 23 da TRU.

4. Carga Horária de Trabalho: 35 horas semanais.
5. Requisitos de admissão:
3. 5.1 Requisitos obrigatórios (sob pena de exclusão)
3. 5.1 • Licenciatura (pré-Bolonha) em Ciências Farmacêuticas ou

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas;
3. 5.1 • Carteira profissional válida pela Ordem dos Farmacêuticos;
3. 5.1 • Titularidade de Especialista em Análises Clínicas;
3. 5.1 • Disponibilidade imediata;
3. 5.1 • Possuir condições físicas indispensáveis ao exercício das funções

a que se candidata.
3. 5.2 Requisitos preferenciais
3. 5.2 • Formação e experiência relevante como Farmacêutico Especialista

em Análises Clínicas.
6. Formalização da candidatura:
3. 6.1 A candidatura deve ser apresentada, através do preenchimento do

formulário em anexo ao presente aviso, e enviada com o processo
de concurso, em suporte de papel, anexando os documentos
mencionados nos pontos 6.2 e 6.3, devendo ser remetidos por
correio postal, registado com aviso de receção, dirigido a:
Centro Hospitalar Tondela-Viseu, EPE / Serviço de Gestão de
Recursos Humanos
Av. Rei D. Duarte - 3504-509 Viseu

3. 6.2 A candidatura deve ser acompanhada obrigatoriamente dos
seguintes elementos:

3. 6.2 a) Fotocópia de certificado de Licenciatura ou Mestrado Integrado
em Ciências Farmacêuticas, onde conste a nota final de curso;

3. 6.2 b) Fotocópia da Carteira Profissional atualizada pela Ordem dos
Farmacêuticos e comprovativo de situação regularizada na
Ordem dos Farmacêuticos;

3. 6.2 c) Documento comprovativo da Especialidade em Análises Clínicas,
pela Ordem dos Farmacêuticos;

3. 6.1 d) Um exemplar do Curriculum Vitae atualizado em formato modelo
Europeu, até 5 páginas, rubricado, assinado e datado.

3. 6.3 A candidatura poderá ainda ser acompanhada de:
3. 6.3 a) Declarações de organismos nos quais tenha exercido atividade

profissional, independentemente do vínculo jurídico;
3. 6.3 b) Fotocópia dos certificados das ações de formação frequentadas,

relacionadas com a área funcional do lugar para que se
candidata, com indicação do número de horas realizadas e
obtidas nos últimos cinco anos.

7. Prazo de entrega da candidatura: 10 dias úteis, a contar da data da
publicação do presente aviso.

8. Métodos de seleção:
1.ª Fase: Avaliação Curricular (AC);

A AC terá a ponderação de 70% na classificação final;
Só passarão à 2.ª fase os candidatos que obtiverem nota igual
ou superior a 9,50 valores.

8. 2.ª Fase: Entrevista Profissional de Seleção (EPS) 
 A EPS terá a ponderação de 30% na classificação final.

9. Fatores de exclusão
9. • Candidaturas enviadas sob outro meio que o não referido nos termos

de abertura;
9. • Candidaturas fora de prazo;
9. • Não cumprimento dos requisitos obrigatórios;
9. • Não apresentação dos documentos solicitados (quando aplicável) no

momento da apresentação da candidatura;
9. • Declarações ou documentação falsas;
9. • Falta/atraso à entrevista profissional de seleção na data e horas

marcadas.
10. Prazo de validade: 18 meses, contados a partir da homologação da

lista unitária de ordenação final.
11. Publicação da informação: a desenvolver neste recrutamento

encontra-se afixada no site do CHTV: http://www.chtv.min-saude.pt/
12. Composição do júri de seleção:

Presidente:
Ana Maria Bento Queirós de Carvalho - Farmacêutica Assessor Sénior
1.º Vogal efetiva:
Maria Helena da Silva Rodrigues Lopes Martins - Farmacêutica
Assessor Sénior
2.º Vogal efetiva:
Maria João Viegas dos Santos Tomás - Farmacêutica Assistente
1.º Vogal suplente:
Ana Cristina Mendes de Figueiredo Andrade - Farmacêutica Assessor
2.º Vogal suplente:
Virgínia Maria Novais Teixeira - Farmacêutica Assessor

A ata com os critérios de seleção e classificação e respetiva pontuação
poderá ser consultada no site do CHTV, já referido anteriormente.
O júri pode solicitar aos candidatos os documentos que considere
necessários para o processo de avaliação.

Centro Hospitalar Tondela-Viseu, EPE, 14 de dezembro de 2020

O Presidente do Conselho de Administração
(Assinatura ilegível)
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCATÓRIA
Nos termos e para os efeitos do disposto nas alíneas b) do
artigo 35.º dos Estatutos desta associação, convoca-se os(as)
Associados(as) da AMUT - Associação Mutualista de Gon-
domar para se reunirem em Assembleia Geral, a realizar no
próximo dia 29 de dezembro de 2020, às 18 horas, na sua
Sede, sita na Rua 5 de Outubro, n.º 135, na cidade e concelho
de Gondomar, com a seguinte ordem de trabalhos:
1. Apreciação, discussão e votação da proposta do Conselho

de Administração (CA) de aprovação do Plano de Ativida-
des e Orçamento para o Exercício de 2021 e do respetivo
Parecer do Conselho Fiscal;

2. Outros assuntos de interesse para os(as) associados(as).
Informa-se que os documentos a submeter a apreciação e
deliberação da Assembleia Geral estão disponíveis, para
consulta, na Sede da AMUT, de acordo com o artigo 38.º dos
Estatutos.
A Assembleia Geral reunirá na hora acima marcada se esti-
verem presentes mais de metade dos Associados com direito
a voto ou sessenta minutos depois, com qualquer número de
presenças, em conformidade com o disposto no artigo 39.º
dos Estatutos.
Gondomar, 10 de dezembro de 2020

O presidente da Mesa da Assembleia Geral
Vítor Castro
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Associação Humanitária
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PENAFIEL

Pessoa Coletiva de Utilidade Pública Administrativa
Registo Comercial e NIPC: 501330828

Sede: Largo dos Bombeiros Voluntários, 2 a 6 - PENAFIEL

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCATÓRIA

Nos termos estatutários, convoco os Exmos. Associados,
no pleno gozo dos seus direitos, para se reunirem em
Assemble ia Gera l  Ord inár ia ,  no Salão Nobre da
Assoc iação,  no  d ia  30 de DEZEMBRO de 2020
(QUARTA-FEIRA), pelas 20.30 horas, com a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS:
Ponto único: Apreciação e votação do Plano de

Atividades e Orçamento para 2021,
proposto pela Direção, bem como do
respetivo Parecer do Conselho Fiscal.

Se à hora designada não houver quórum, a Assembleia
funcionará trinta minutos mais tarde, independentemente
do número de sócios presentes.

Penafiel, 14 de Dezembro de 2020

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Dr. José Fernando Coelho Ferreira
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Associação Humanitária de Matosinhos e Leça da Palmeira
Fundada em 1873

(Bombeiros Voluntários)
Considerada de Utilidade Pública por Decreto de 26 de outubro de 1927

Pessoa Coletiva 501 165 371 - Conservatória Registo Comercial do Porto - 3.ª Secção
Avenida Dr. Antunes Guimarães - 4450-621 LEÇA DA PALMEIRA

Telf. 229 984 190 - fax: 229 984 199 - email: direcao@bvml.pt

CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ao abrigo do disposto no artigo 26.º dos estatutos
desta Associação Humanitária de Matosinhos e Leça
da Palmeira - Bombeiros Voluntários (AHMLP), con-
voco todos os assoc iados a  reun i rem-se em
assembleia geral ordinária, pelas 20.30 horas do pró-
ximo dia 29 de dezembro de 2020, na sede social, em
Leça da Palmeira, com a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS
01 - Leitura da ata da assembleia geral anterior;
02 - Apresentação, análise, discussão e aprovação do

plano de atividades e orçamento para o ano de
2021;

03 - Leitura do parecer do Conselho Fiscal;
04 - Trinta minutos para outros assuntos de interesse

da AHMLP.

Não comparecendo o número legal de associados e
de acordo com o disposto no parágrafo 5.º do artigo
27.º dos mesmos estatutos, a reunião efetuar-se-á,
em segunda convocatória, meia hora depois, com
qualquer número de associados.

Leça da Palmeira, 11 de dezembro de 2020

o presidente da Mesa da Assembleia Geral
Dr. Luís Alberto Moreira de Sá Carvalho
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CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Nos termos do n.º 1 do art.º 25.º, n.º 1, dos Estatutos,
convoco a Assembleia Geral da CESPU  Cooperativa de
Ensino Superior Politécnico e Universitário, CRL, pessoa
coletiva n.º 501 577 840, a reunir, em sessão ordinária,
no Anfiteatro do Edifício 3 das suas instalações, sitas na
Rua Central de Gandra, 1317 - Gandra - Paredes, no
próximo dia 29 (vinte e nove) de dezembro de 2020,
pelas 15 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1 - Apreciação e votação do Plano e Orçamento para o
ano de 2021;

2 - Outros assuntos.

O presidente da Mesa da Assembleia Geral

Professor Doutor Fernando Jorge Neves Ferreira
Gandra, Paredes, 14 de dezembro de 2020

Nota:
1 - O referido relatório está disponível para consulta pelos Coope-

rantes no Secretariado da Direção 10 dias antes.
2 - Nos termos do n.º 1 do art.º 26.º dos Estatutos, não estando

presente, à hora mencionada, o número legal de Cooperantes,
realizar-se-á a Assembleia, em segunda convocação, uma hora
depois, com qualquer número de Cooperantes.
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CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO PORTO, EPE
PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA A CONTRATAÇÃO

DE 1 TÉCNICO/A SUPERIOR PARA AS ÁREAS
FINANCEIRA E DE GESTÃO (m/f)

Torna-se público que se encontra aberto, pelo prazo de 3 dias
seguidos, contados a partir da presente publicação, procedi-
mento concursal de seleção para recrutamento de Técnico/a
Superior detentor/a de Licenciatura em Economia, ou Gestão,
ou Contabilidade, para celebração de contrato individual de
trabalho sem termo, para o exercício de funções nas áreas
Financeira e de Gestão.
Os requisitos e outras informações de interesse para a apre-
sentação das candidaturas e para o desenvolvimento do pro-
cedimento concursal em apreço constam da publicitação
integral do aviso de abertura, inserto na página eletrónica do
Centro Hospitalar Universitário do Porto, EPE.
CHUP, Porto, 17 de dezembro de 2020

A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos
Ilda Maria Correia de Magalhães
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CARTÓRIO NOTARIAL DE TAROUCA DA NOTÁRIA
MARIA JOÃO PINTO DIAS LOURENÇO REBELO

Extrato
CERTIFICO, para efeitos de publicação, que, por

escritura de Justificação lavrada hoje, neste Cartório,
exarada de fls. 43 a 45, do Livro de Notas para Escri-
turas Diversas n.º 124, ANTÓNIO DA CONCEIÇÃO
AIRES MONTEIRO (nif 131117416), casado com
Maria do Céu de Jesus Rego Monteiro sob o regime
da comunhão de bens adquiridos, natural da fregue-
sia de Britiande, concelho de Lamego, residente na
Rua da Galvã, número 80, 5100-453 Cepões, fregue-
sia de Cepões, Meijinhos e Melcões, concelho de
Lamego, titular do cartão de cidadão com o número
de identificação civil 03554962 9 ZX8, válido até
08/01/2029, emitido pela República Portuguesa, por
si e na qualidade de procurador de MARIA DO CÉU
DE JESUS REGO MONTEIRO (nif 131117408),
casada com o outorgante no dito regime e com ele
residente, natural da freguesia de Cepões, concelho
de Lamego, declara que, com exclusão de outrem,
ele e a sua representada são donos e legítimos pos-
suidores do seguinte imóvel, sito na freguesia de
Campanhã, concelho do Porto: Fração autónoma -
Campanhã / Rua Chaves de Oliveira - identificada
pela letra "G" - destinada a habitação no segundo
andar centro, com entrada pelo número vinte e sete e
lugar da garagem no rés-do-chão, com tudo o que a
compõe, do prédio urbano em regime de propriedade
horizontal, pela inscrição Ap.sete, de onze de
novembro de mil novecentos e oitenta, descrito na
Conservatória do Registo Predial do Porto sob o
número dois mil e sessenta e um, da freguesia de
Campanhã, aí registada a aquisição a favor de João
de Jesus Francisco e mulher, Patrocínia de Jesus
Rego, pela inscrição Ap.vinte e um, de cinco de
janeiro de mil novecentos e noventa e três, inscrito na
respetiva matriz sob o artigo 8831, com o valor
patrimonial para efeitos tributários e atribuído igual de
sessenta e dois mil duzentos e oitenta euros e
quarenta cêntimos.
ESTÁ CONFORME O ORIGINAL

Tarouca, 30 de outubro de 2020

A Notária
Maria João Pinto Dias Lourenço Rebelo

Registado sob n.º 866/001/2020


