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Meta Capital Prestamistas, Lda. 

LEILÕES
CANCELADOS

A META CAPITAL PRESTAMISTAS, LDA., 
vem por este meio comunicar que os 
Leilões que íria efetuar no dia 29 de Outubro 
de 2020, pelas 10H30, 10H35 e 10H40, na 
Rua Arco Marquês do Alegrete, nº 6 - A, 
1100-034 Lisboa, foram cancelados. 

Lisboa, 26 de Outubro de 2020. 
 
A Gerência

www.casacreditopopular.pt  Ligue Grátis 800 208 186

ANÚNCIO
M/F

Torna-se público que se encontra aberto processo de recrutamento para a contratação 
de um Assistente de Investigação, na modalidade de Contrato de Trabalho a Termo 
Resolutivo Incerto, ao abrigo do Código do Trabalho.
Ref.ª CTTI-71/20-CFUM(1) – Um trabalhador para exercer as funções correspondentes 
à categoria de Assistente de Investigação, no Projeto “Graphene Flagship Core Project 
3”, da Escola de Ciências, da Universidade do Minho, em Braga.  
REQUISITOS DE ADMISSÃO:
Grau de Mestre em Física ou Engenharia Física e detentores(as) de um currículo científico 
e profissional em Física Teórica da Matéria Condensada que revele um perfil adequado 
à atividade a desenvolver. Experiência comprovada na área científica do concurso de 
pelo menos 5 anos e com publicações na área das atividades a desenvolver.
O prazo para a apresentação das candidaturas decorre no período de 28 de outubro a 
10 de novembro de 2020.
O texto integral contendo as condições de candidatura encontra-se disponível em https://
intranet.uminho.pt/Pages/Documents.aspx?Area=Procedimentos%20Concursais e em 
http://www.eracareers.pt/. 

O Administrador, Professor Doutor Carlos Alberto da Silva Menezes

Universidade do Minho
Serviço de Recursos Humanos

Largo do Paço
4704-553 Braga

AVISO
BOLSA DE RECRUTAMENTO

DE ASSISTENTES OPERACIONAIS
Encontra-se aberto, do dia 27 de outubro de 2020 a 9 de novembro de 2020, o 
Concurso para constituição de Bolsa de Recrutamento de Assistentes Operacionais, 
para exercício de funções em regime de contrato individual de trabalho (sem termo ou 
a termo certo ou incerto), de acordo com as necessidades das 3 unidades do CHBV.
O HORÁRIO SEMANAL é de acordo com o regime da regra de função pública, 
em regime de turnos do CHBV.
REMUNERAÇÃO-BASE - A remuneração é de acordo com o regime da regra de 
função pública.
MÉTODO DE SELEÇÃO - A seleção será efetuada por avaliação curricular e 
entrevista.
REQUISITOS OBRIGATÓRIOS - Trabalhar em qualquer das Unidades que fazem 
parte do CHBV (Águeda, Estarreja e Aveiro); disponibilidade de trabalhar por turnos 
(de segunda-feira a domingo, das 00h às 24h), para garantir o normal funcionamento 
da Instituição; escolaridade obrigatória; robustez física e perfil psíquico indispensáveis 
ao exercício das funções concretas da categoria profissional e ter cumprido as leis 
da vacinação obrigatória.
FORMALIZAÇÃO DA CANDIDATURA EXCLUSIVAMENTE ONLINE:
1 - Preenchimento do formulário eletrónico disponibilizado no sítio  
http://www.chbv.min-saude.pt/candidaturas/recrutamento-de-assistentes/
2 - Imprimir e preencher o Requerimento de admissão conforme modelo inserido 
(PDF) no fim do formulário:
Deve anexar no formulário de candidatura a seguinte documentação em PDF:
a) Currículo Vitae Modelo Europeu rubricado, assinado, datado e até 4 páginas;
b) Fotocópia do documento comprovativo das habilitações literárias (certificados 
validados para Portugal);
c) Declaração Entidade Empregadora do tempo do exercício profissional *
* Os candidatos que exerçam ou exerceram funções no CHBV estão dispensados de 

apresentação da declaração de tempo de exercício profissional referente a estes períodos.

Critérios de Exclusão:
 1. Serão excluídas as candidaturas apresentadas fora do prazo e/ou entregues 

por outra via que não as indicadas, bem como, as candidaturas que não 
observem o disposto no presente Aviso: o candidato não ser detentor dos 
requisitos exigidos; não apresentar a documentação exigida e/ou dados 
solicitados, a falta de assinatura e rubrica no currículo; a não conformidade da 
informação constante no processo de candidatura inicial e a documentação 
entregue, a pedido do júri do procedimento no dia da entrevista;

 2. No dia da entrevista é obrigatório exibir os originais de todos os documentos 
e do cartão de cidadão/ bilhete de identidade atualizado, sob pena de 
exclusão;

 3. Serão excluídos os candidatos que prestem falsas declarações.
 4. Na aplicação dos métodos de avaliação: 
  a. obtenção de nota inferior a 9,5 valores no n.º 1 (avaliação curricular) e 2.º 

(entrevista) Métodos de Seleção; 
  b. Não comparência ao 2.º Método de Seleção
A presente Bolsa de Recrutamento caducará quando se chegar ao fim da lista final 
ordenada dos candidatos admitidos ou, no limite, no prazo de 24 meses a partir da 
publicitação da lista de classificação final.
Qualquer informação poderá ser solicitada ao Serviço de Gestão de Recursos Humanos.

Telefone: 234 378 300        Email: rhv@chbv.min-saude.pt

LEILÃO ELETRÓNICO
Início 27/10/2020, às 11h00 / Fim 17/11/2020, às 16h00

Visitas dia 06/11/2020 das 14H às 18h

Insolvência de Paulo Manuel Pereira Parreira
Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa
Juízo de Comércio do Barreiro – Juiz 2
Processo de Insolvência nº. 3562/16.7 T8BRR
E
Processo de execução nº. 7122/16.4 T8ALM
Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa
Juízo de Execução de Almada – Juiz 1

Imóvel
Moradia de rés-do-chão e sótão com a área coberta de 54 M2 e desco-
berta de 68,10 M2, Rua Trindade Coelho, nº. 15, Alhos Vedros, Moita, 
descrito na Conservatória do Registo Predial da Moita sob o nº. 874 da 
freguesia de Alhos Vedros, inscrito na matriz sob o artigo 5199.
Valor mínimo de venda.................... € 92.067,75
Condições de venda: 
1 - O registo é obrigatório no nosso site www.aleiloeiraforense.pt
2 - Ao valor de arrematação são acrescidos, a comissão de 5% para a agência 

e, sobre esta, 23% de I.V.A.
3 - Com a arrematação será notificado o arrematante para proceder ao 

pagamento de 20% do preço e a comissão, no prazo de 08 dias.
4 - O remanescente do preço será pago na data da escritura, a qual terá lugar 

no prazo máximo de 60 dias.

NOTA: Extrato das condições de venda, não dispensa a consulta das restantes 
condições no nosso site.

A LEILOEIRA FORENSE, LDA.
Rua Carlos Reis, nº. 20 – A
1600-033 Lisboa
Tel. 213477953 -T.M. 969097121
www.aleiloeiraforense.pt

CONHEÇA AS NOSSAS COLECÇÕES 
DE HISTÓRIA EM LOJA.PUBLICO.PT

MAIS INFO: 210 111 010

Fundada em 1988 pelo Professor Doutor 
Carlos Garcia, a Associação Portuguesa 
de Familiares e Amigos de Doentes de 
Alzheimer - Alzheimer Portugal é uma 
Instituição Particular de Solidariedade 
Social. É a única organização em Portugal, 
de âmbito nacional, especifi camente 
constituída para promover a qualidade de 
vida das pessoas com demência e dos seus 
familiares e cuidadores. Tem cerca de dez 
mil associados em todo o país. 
Oferece Informação sobre a doença, 
Formação para cuidadores formais e 
informais, Apoio domiciliário, Apoio 
Social e Psicológico e Consultas Médicas 
da Especialidade.
Como membro da Alzheimer Europe, a 
Alzheimer Portugal participa ativamente 
no movimento mundial e europeu sobre as 
demências, procurando reunir e divulgar 
os conhecimentos mais recentes sobre a 
Doença de Alzheimer, promovendo o seu 
estudo, a investigação das suas causas, 
efeitos, profi laxia e tratamentos.

Contactos
Sede: Av. de Ceuta Norte, Lote 15, Piso 3, Quinta do Loureiro, 1300-125 Lisboa

- Tel.: 21 361 04 60/8 - E-mail: geral@alzheimerportugal.org
Centro de Dia Prof. Dr. Carlos Garcia: Av. de Ceuta Norte, Lote 1, Loja 1 e 2

- Quinta do Loureiro, 1350-410 Lisboa - Tel.: 21 360 93 00
Lar, Centro de Dia e Apoio Domiciliário «Casa do Alecrim»: Rua Joaquim Miguel Serra Moura,

n.º 256 - Alapraia, 2765-029 Estoril
Tel. 214 525 145 - E-mail: casadoalecrim@alzheimerportugal.org

Delegação Norte: Centro de Dia “Memória de Mim” - Rua do Farol Nascente
n.º 47A R/C, 4455-301 Lavra

Tel. 229 260 912 | 226 066 863 - E-mail: geral.norte@alzheimerportugal.org
Delegação Centro: Urb. Casal Galego - Rua Raul Testa Fortunato n.º 17,

3100-523 Pombal Tel. 236 219 469 - E-mail: geral.centro@alzheimerportugal.org
Delegação da Madeira: Avenida do Colégio Militar, Complexo Habitacional da 

Nazaré, Cave do Bloco 21 - Sala E, 9000-135 FUNCHAL
Tel. 291 772 021 - E-mail: geral.madeira@alzheimerportugal.org

Núcleo do Ribatejo: R. Dom Gonçalo da Silveira n.º 31-A, 2080-114 Almeirim
Tel. 24 300 00 87 - E-mail: geral.ribatejo@alzheimerportugal.org

Núcleo de Aveiro: Santa Casa da Misericórdia de Aveiro - Complexo Social da 
Quinta da Moita - Oliveirinha, 3810 Aveiro

Tel. 23 494 04 80 - E-mail: geral.aveiro@alzheimeportugal.org

Aviso
Enfermeiros/Recrutamento

(extrato)
Torna-se público que, por deliberação do Conselho de 
Administração deste Centro Hospitalar Universitário, de 1 de 
outubro de 2020, se encontra aberto, a contar da data da 
publicitação do presente extrato, procedimento concursal com 
vista à constituição de reserva de recrutamento de Enfermeiros, 
para celebração de contratos de trabalho a termo resolutivo certo.
Os requisitos, gerais e especiais e o perfil de competências exigido, 
a composição do júri, os métodos e critérios de seleção e outras 
informações de interesse para a apresentação das candidaturas 
em apreço, constam da publicitação integral do aviso de abertura, 
inserto na página eletrónica do Centro Hospitalar Universitário de 
Lisboa Norte, E. P. E., in www.chln.min-saude.pt/recrutamento.
Mais se informa que, todas as candidaturas rececionadas, 
durante 3 meses, a contar da data da presente publicitação, serão 
consideradas e submetidas a avaliação do Júri, mensalmente.
Lisboa, 26 de outubro de 2020

A Diretora do Serviço de Recursos Humanos
Patrícia Gonçalves

LUÍSA TENREIRO ATAÍDE DA COSTA GOMES

15-10-1970     27-10-2009

Saudade maior 

AVISO
Constituição de Reserva de Recrutamento – Assistentes 

Técnicos – Serviço de Gestão de Doentes (M/F) 
(extrato)

Torna-se público que, por deliberação do Conselho de Administração de 24 de se-
tembro de 2020, se encontra aberto, pelo prazo de 5 dias úteis, a contar da data de 
publicitação do presente extrato, o procedimento concursal com vista à constituição 
de reserva de recrutamento de dez assistentes técnicos para o Serviço de Gestão 
de Doentes para celebração de Contrato Individual de Trabalho a Termo Resolu-
tivo ou Contrato Individual de Trabalho por Tempo Indeterminado, consoante as 
necessidades sejam, respetivamente, transitórias ou definitivas (Lei n.º 7/2009, de 
12 de fevereiro). 
Os requisitos, gerais e especiais, e o perfil de competências exigido, a composição 
do júri, os métodos e critérios de seleção e outras informações de interesse para 
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 da Póvoa de Varzim/Vila do Conde, EPE, in 
www.chpvvc.min-saude.pt 

O Presidente do Conselho de Administração
Dr. José Gaspar Pinto de Andrade Pais

Edital n.º 60 – CP - 2020
1. A APL – Administração do Porto de Lisboa, S.A., com sede na Gare Marítima 

de Alcântara, 1350-355 Lisboa, telefone 213 611 000, fax 213 611 005 e 
correio eletrónico: geral@portodelisboa.pt, representada pela Senhora 
Presidente do Conselho de Administração ao abrigo das competências que 
lhe são conferidas nos termos da al. a) do n.º 2, do artigo 3.º, do Decreto-Lei 
n.º 336/98, de 3 de novembro, da al. m) do artigo 10.º, dos estatutos anexos 
ao Decreto-Lei n.º 336/98, de 3 de novembro, do artigo 38.º, do Decreto-Lei 
n.º 226-A/2007, de 31 de maio, na última redação conferida pela Lei n.º 
44/2012, de 29 de agosto, faz público que, nos termos da alínea a) do n.º 4, 
do artigo 21.º, do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, foi, nesta data, 
enviado para publicação no Diário da República um Anúncio de Abertura de 
Concurso Público para a atribuição de uma licença de utilização privativa 
de uma parcela do domínio público hídrico, a que corresponde o Edifício 
232, na Rua de Cintura do Porto de Lisboa, sito em Santos, com uma área 
coberta total de 282m2, para a utilização de escritório, comércio e serviços 
com exceção de restauração não podendo também destinar-se ao exercício 
da atividades que compreendam o uso para discoteca ou estabelecimento 
de diversão noturna ou qualquer outro uso que inclua pista de dança.

2. Os interessados têm até às 23h59 do 30.º dia, contado a partir da publicação 
de anúncio em Diário da República, para entregarem proposta, devendo 
consultar o Anúncio e os Termos do Procedimento, que contêm os critérios 
de adjudicação.

3. As principais características da utilização em causa encontram-se 
disponíveis na plataforma eletrónica: https://login.saphety.com/pt/gov/ e 
para consulta no Centro de Documentação e Informação da APL, S.A. sito 
no Edifício Infante D. Henrique, Doca de Alcântara (Norte), 1399-012 Lisboa, 
com o telefone 213 922 282, endereço eletrónico: geral@portodelisboa.pt, 
durante as horas de expediente, ou seja, das 9h30 às 12h00 e das 14h30 às 
17h00, desde o dia da afixação do presente edital até à data da entrega das 
propostas.

23 de outubro de 2020
A Presidente do Conselho de Administração

Lídia Sequeira

Os direitos de propriedade intelectual de todos os conteúdos do Público – Comunicação Social S.A. são pertença do Público. 
Os conteúdos disponibilizados ao Utilizador assinante não poderão ser copiados, alterados ou distribuídos salvo com autorização expressa do Público – Comunicação Social, S.A.


