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CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO PORTO, EPE

PROCEDIMENTO CONCURSAL
PARA A CONTRATAÇÃO DE 1 TÉCNICO/A 

SUPERIOR PARA A ÁREA DE PROCRIAÇÃO 
MEDICAMENTE ASSISTIDA (M/F)

Torna-se público que se encontra aberto pelo prazo de 
10 dias úteis, contados a partir da presente publicação, 
procedimento concursal de seleção para recrutamento 
de Técnico/a Superior detentor/a de Licenciatura, para 
celebração de contrato individual de trabalho, para o 
exercício de funções na área da Procriação Medica-
mente Assistida. Os requisitos e outras informações 
de interesse para a apresentação das candidaturas e 
para o desenvolvimento do procedimento concursal 
em apreço constam da publicitação integral do aviso 
de abertura, inserto na página eletrónica do Centro 
Hospitalar Universitário do Porto, EPE

CARTÓRIO NOTARIAL DA MAIA
(NOTÁRIO)

JOSÉ IDALÉCIO FERNANDES
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

Lic. José Idalécio Fernandes,
notário do Cartório, CERTIFICA
narrativamente, para efeitos de
publicação, que neste Cartório
Notarial, no dia sete de outubro de
2021, a fls. 66 do livro de notas
para escrituras diversas n.º 80-B,
foi lavrada uma escritura de Justi-
ficação Notarial, na qual foi justi-
ficante:
Ramiro João Rocha Fre i tas
Machado, NIF 160.452.538, titular
do CC n.º 029963451 ZZ3, emitido
pela República Portuguesa, válido
até 13/06/2022, viúvo, natural da
freguesia de São Salvador do
Campo, concelho de Santo Tirso,
residente na Rua Alto de Vila, n.º
341, cidade do Porto, o qual, na
qualidade de gerente, intervém em
represen tação  da  soc iedade
comercial por quotas com a firma:
"SOCIEDADE TÊXTIL DE GUI-
MARÃES, LDA.", com sede no
lugar de Fontinha, freguesia de
Creixomil, concelho de Guimarães,
com o número único de identifica-
ção  de  pessoa  co le t i va  e  de
matrícula na competente Conser-
vatór ia  do Regis to Comerc ia l
500.268.959, com o capital social
de cinco mil euros, cuja qualidade
e suficiência de poderes para a
outorga deste ato verifiquei pela
ata número setenta e oi to,  da
reunião da assembleia geral da
sociedade de oito de julho de dois
mil e vinte e um, e por consulta da
certidão permanente do registo
comercial com o código 8006-1472-
-1234.
Mais certifico que, nessa escritura,
foi declarado o seguinte:
Que a sociedade sua representada
é dona e legítima possuidora, com
exclusão de outrem, de um prédio
rústico, composto por um terreno
de cultura arvense, com cinquenta
videiras de enforcado, com a área
d e  c e n t o  e  q u a r e n t a  m e t r o s
quadrados, a confrontar de norte e
sul com caminho, de nascente com
parte urbana do própr io,  e do
poen te  com par te  u rbana  do
próprio e caminho, sito no Lugar
da Pisca, freguesia de Creixomil,
concelho de Guimarães, OMISSO
na Conservatória do Registo Pre-
dial de Guimarães, mas inscrito na
respet iva matr iz,  em nome da
sociedade sua representada, sob o
artigo 76 - rústico, com o valor
patrimonial de €213,39.
Que o referido prédio, ao qual
atribui, para efeitos deste ato, o
va lo r  de  DUZENTOS E  C IN -
QUENTA EUROS, foi adquirido
pela sociedade sua representada,
em data que não pode precisar do
ano de mil novecentos e noventa e
três, por ocupação pacífica do
mesmo, que se encontrava aban-
donado e não tinha dono conheci-
do, sem que, no entanto, disponha
de título formal que lhe permita o
respetivo registo.
Que desde então entrou na posse
e fruição do dito prédio, em nome
próprio, posse essa que detêm há
mais de vinte anos, sem inter-
rupção ou ocultação de quem quer
que seja.
Que esta posse foi adquirida e
mantida sem violência e sem opo-
s i ção ,  os tens i vamen te ,  com
conhecimento de toda a gente, em
nome próprio e com aproveita-
mento de todas as suas utilidades,
agindo sempre por forma corres-
pondente ao exercício do direito de
propriedade, quer usufruindo no
todo do imóvel, quer pagando as
respetivas contribuições e impos-
tos.
Que esta posse em nome próprio,
pacífica, contínua e pública, desde
o ano de mil novecentos e noventa
e três, conduziu à aquisição do
referido prédio por usucapião, que
invoca, justificando o seu direito de
propriedade para efeitos de regis-
to, dado que esta forma de aquisi-
ção não pode ser comprovada por
qualquer outro título formal extra-
judicial.
ESTÁ CONFORME
Maia e referido Cartório, aos sete
de outubro de dois mil e vinte e um

O Notário

SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE, 
SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL

Dia 11 de dezembro de 2021 (sábado) 
14,30 horas – sede do sindicato

Nos termos do n.º 5 do artigo 29.°, do artigo 30.° e do n.º 
1 do artigo 31.° dos Estatutos do Sindicato, convoco todos 
os sócios para se reunirem em Assembleia Geral no pró-
ximo dia 11 de dezembro de 2021, pelas 14,30 horas, na 
Sede do Sindicato, Praça da República, n.º 56 - 4.° - 4050-
496 – Porto, com a seguinte 

ORDEM DE TRABALHOS
1.  Leitura da Ata da Assembleia Geral anterior.
2.  Apreciação e votação do Plano de Atividades e 

Orçamento para 2022.
3.  Trinta minutos para discussão de outros assuntos de 

interesse para os sócios.
Porto, 11 de outubro de 2021

A PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

NOTA: SE À HORA MARCADA NÃO ESTIVER PRESENTE O NÚMERO SUFICIENTE  DE ASSO-
CIADOS PARA O SEU FUNCIONAMENTO, A ASSEMBLEIA TERÁ INÍCIO TRINTA MINUTOS
DEPOIS, QUALQUER QUE SEJA O NÚMERO DE SÓCIOS PRESENTE

Ordem dos Médicos 

CONVOCATÓRIA 
Nos termos do disposto no artigo 51.º do Estatuto da Ordem 
dos Médicos aprovado pelo Decreto-Lei n.º 282/77, de 5 de 
julho, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 117/2015, 
de 31 de agosto, convoco a Assembleia de Representan-
tes para reunir no dia 2 de novembro de 2021, pelas 10h30, 
através do sistema de videoconferência (plataforma ZOOM), 
com a seguinte: 

Ordem de Trabalhos
1.  Aprovação da ata da Assembleia de Representantes de 

28.04.2021;
2.  Discussão e aprovação da criação da Secção da Subes-

pecialidade de Endocrinologia Pediátrica;
3.  Discussão e aprovação da criação do Colégio da Com-

petência em Nutrição Clínica;
4.  Discussão e aprovação da proposta de alteração aos 

Estatutos da Ordem dos Médicos;
5.  Nomeação de um membro suplente proposto pelo Bas-

tonário para o Conselho Nacional (artigo 52.º, n.º 1, do 
Estatuto da Ordem dos Médicos);

6.  Discussão e aprovação da criação da Secção da Subes-
pecialidade de Pneumologia Pediátrica;

7.  Informações e outros assuntos de interesse para a Classe.

Não havendo à hora marcada o número legal de membros 
presentes (igual a metade e mais um), a Assembleia de Re-
presentantes reúne 30 minutos depois, desde que estejam 
presentes 40% dos seus membros (artigo 51.º, n.º 2, do Es-
tatuto da Ordem dos Médicos). 

O Presidente da Assembleia de Representantes 
Dr. Alfredo José Correia Loureiro

SINDICATO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS 
DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO 

E DE ARTIGOS TÊXTEIS
Rua Nossa Senhora de Fátima, 340, 4050-426 PORTO

Tlf.: 226066052 - Tlm:. 914649227 – e-mail: sindveste@sapo.pt e sinpicvat@gmail.com

Às sócias e sócios do Sindicato
ELEIÇÃO PARA OS CORPOS GERENTES 

PARA O QUADRIÉNIO DE 2021/2025 

CONVOCATÓRIA
De acordo com o n.º 1. da alinea a) do Art.º 25.º dos Estatutos 
deste Sindicato e dando cumprimento à alinea a) do n.º 1. do 
art.º 23.º dos citados Estatutos, convoco a Assembleia Geral 
a reunir-se nos dias 11, 12 e 13 de novembro próximo para: 

ELEIÇÕES DOS CORPOS GERENTES DO SINDICATO 
(Mesa da Assembleia Geral,

Direção e Conselho Fiscalizador) 
Quadriénio 2021/2025 

Durante os dias em que decorre o ato eleitoral serão colocadas 
urnas de Voto na sede do Sindicato e nas empresas com mais de 
20 sócios, no sindicato funcionará uma mesa em permanência 
entre as 9,30 e as 18,30 horas, nos dias 11 e 12 e no dia 13 
(sábado) o horário será das 9,30 às 13 horas.

Pel’ A Mesa da Assembleia Geral
O Presidente

CADERNOS ELEITORAIS: avisa-se todas/os os trabalhadores de que, 
a partir de 11/10/2021, os Cadernos Eleitorais estarão à disposição na 
Sede do Sindicato (Rua Nossa Senhora de Fátima, 340 -Porto). Qual-
quer eventual reclamação deve ser comunicada à Mesa da Assembleia 
Geral até 26/10/2021. 
CANDIDATURAS: as Listas para os futuros Corpos Gerentes podem 
ser apresentadas: pela Direção em funções ou por um mínimo de 200 
trabalhadores sócias/os. As listas deverão ser entregues à Mesa da As-
sembleia Geral Eleitoral até 22/10/2021, acompanhadas do respetivo 
Programa de Ação e estarão afi xadas durante 8 dias na Sede do Sindicato. 
DESEMPREGADAS/OS E REFORMADAS/OS: de acordo com os nossos 
Estatutos, as/os trabalhadores desempregadas/os e com salários em atraso, 
bem como reformadas/os do nosso Setor que, na altura da passagem 
a estas situações, eram sócias/os em pleno gozo dos seus direitos, têm 
direito a exercer o seu direito de voto. 
Porto, 11 de outubro de 2021

A  A A P C  a g r a d e c e  o
apoio da população na
participação da anga-
riação de fundos (172 €)
em território nacional de
18 a 19 setembro e 1 a 5
de outubro de 2021.

veículos ensino emprego diversos imóveis relax

ANUNCIAR      FÁCIL

800 200 226
CALL CENTER

CHAMADA GRATUITA

ESPAÇO JN

222 096 245
espacojn@globalmediagroup.pt

BACKOFFICE

222 096 179
gestaoclientes@globalmediagroup.pt


