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CONVOCATÓRIA
Camarada

De acordo com os Estatutos e para os efeitos do disposto no 
Art.º 49 e o Art.º 1 do Regulamento da Assembleia-geral, por este 
meio venho convocar a

ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA
do Sindicato para reunir de forma descentralizada, através de Sessões  
Regionais e Locais, às 14.30 horas nas seguintes datas e locais:

DATA SESSÃO REGIONAL / LOCAL MORADA

23/05/2022
(2ª Feira)

Sessão da Delegação
Regional de Setúbal

• Delegação Regional de Setúbal
    Largo da Misericórdia nº 46 - 2º -  Setúbal

24/05/2022
(3ª Feira)

Sessão da Delegação
Regional do Porto

• Delegação Regional de Porto
    Largo Ramada Alta, Nº 140 - Porto

25/05/2022
(4ª Feira)

Sessão da Delegação
Regional de Coimbra

• Delegação Regional de Coimbra
    Avª Fernão Magalhães, nº 24 -2º C - Coimbra

26/05/2022
(5ª Feira)

Sessão da Delegação
Regional de Lisboa

• Sede Nacional do STAD
    Rua João da Silva, Nº 20 - Lisboa

30/05/2022
(2ª Feira)

Sessão da Delegação
Local da R. A. da Madeira

• Sindicato dos Cabeleireiros
    Rua Dr. Fernão d´Ornelas,nº 6, 2º - Funchal

30/05/2022
(2ª Feira)

Sessão da Delegação
Local da R. A. dos Açores

• União Sindicatos Ponta Delgada
    Rua do Peru, 101 - Ponta Delgada

Esta Assembleia-geral Ordinária terá a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS

1 – Analisar e decidir sobre o “Relatório e Balanço da Actividade 
Sindical e Contas de 2021” apresentado pela Direcção 
Nacional; 

2 – Analisar e decidir sobre o “Plano Global de Actividade 
Sindical e Orçamento para 2022” apresentado pela Direcção 
Nacional.

CAMARADA

Uma Informação importante - os documentos que vão ser 
apresentados à Assembleia-geral pela Direcção Nacional (Relatório 
e Balanço da Actividade Sindical e contas 2021 e Plano Global de 
Actividades Sindicais e Orçamento 2022), estarão à disposição dos 
sindicalizados na Sede Nacional e nas instalações das Delegações 
a partir do dia 16.maio2022.

SAUDAÇÕES SINDICAIS
O Presidente da Mesa da Assembleia-geral       

(Carlos Trindade)
Comunicado nº 44/2022 - Lisboa 21.Abril.2022

ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA DE 2021

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

MAIS INFO: 210 111 010

MAIS INFORMAÇÕES:  loja.publico.pt  |  210 111 010

EDIFÍCIO DIOGO CÃO
DOCA DE ALCÂNTARA NORTE, LISBOA
(JUNTO AO MUSEU DO ORIENTE)
HORÁRIO: 2.ª – 6.ª FEIRA: 9H – 19H 
                      SÁBADO: 11H – 17H

ANÚNCIO
M/F
Torna-se público que se encontra aberto processo de recrutamento para a contratação 
de um Técnico Superior, na modalidade de Contrato de Trabalho a Termo Resolutivo 
Certo, ao abrigo do Código do Trabalho, na Universidade do Minho, sob Ref.ª CTTC-
PTAG 18/22-EMed(1).
REQUISITOS DE ADMISSÃO: 
Possuir grau de Licenciatura em Educação, Psicologia, ou áreas afins.
O prazo para a apresentação das candidaturas decorre no período de 22/04/2022 a 
06/05/2022.
O texto integral do processo de recrutamento e seleção encontra-se disponível em 
https://intranet.uminho.pt/Pages/Documents.aspx?Area=Procedimentos%20Concursais 

A Diretora de Serviços, Sara Patricia Costa Rodrigues

Universidade do Minho
Unidade de Serviços de Recursos Humanos

EDITAL
Eleições Triénio 2022-2024

Conselho do Colégio de Especialidade de 
Assuntos Regulamentares

Na qualidade de Presidente da Comissão Eleitoral, 
enquanto Presidente da Mesa da Assembleia Geral 
da Ordem dos Farmacêuticos, marco eleições para o 
Conselho do Colégio de Especialidade de Assuntos 
Regulamentares da Ordem dos Farmacêuticos para o 
dia 2 de julho de 2022, nos termos do Regulamento 
Eleitoral e Referendário da Ordem dos Farmacêuticos.
Mais determino que a afixação dos cadernos eleitorais 
na sede nacional provisória da Ordem, em cada uma 
das sedes das secções e delegações regionais, e 
ainda na área privada do membro na página eletrónica 
da Ordem deverá ser concretizada até ao próximo dia 
27 de abril de 2022, tudo em conformidade com o 
disposto nos artigos 7.º, n.º 5, e 9.º do mencionado 
Regulamento.
Mais se faz saber que os membros inscritos na Ordem 
poderão reclamar para a Comissão Eleitoral até 4 de 
maio de 2022 da sua não inscrição naqueles cadernos, 
bem como da eventual irregularidade dos mesmos 
quanto à inscrição de outros membros, de harmonia 
com o disposto no artigo 10.º, n.º 1, do mesmo 
Regulamento.

Lisboa, 20 de abril de 2022

O Presidente da Comissão Eleitoral
Dr. José Manuel Vieira Gavino

ANÚNCIO
M/F
Torna-se público que se encontra aberto processo de recrutamento para a contratação de 
um Técnico Superior, na modalidade de Contrato de Trabalho a Termo Resolutivo Incerto, 
ao abrigo do Código do Trabalho, na Universidade do Minho, sob Ref.ª CTTI- 5/22-2C2T(1).
REQUISITOS DE ADMISSÃO: 
Possuir grau de Mestre na área científica de Engenharia dos Materiais ou similar (têxtil, 
polímeros e química).
O prazo para a apresentação das candidaturas decorre no período de 22/04/2022 a 
06/05/2022.
O texto integral do processo de recrutamento e seleção encontra-se disponível em https://
intranet.uminho.pt/Pages/Documents.aspx?Area=Procedimentos%20Concursais 

A Diretora de Serviços, Sara Patricia Costa Rodrigues

Universidade do Minho
Unidade de Serviços de Recursos Humanos

Universidade Nova de Lisboa
Instituto de Tecnologia Química e 

Biológica António Xavier (ITQB NOVA)

Aviso (extrato)
Concurso Ref.ª 003/B-LigZymes/TRI-TS/2022

O Instituto de Tecnologia Química e Biológica 
António Xavier da Universidade Nova de Lisboa 
(ITQB NOVA) pretende contratar, em regime de 
contrato de trabalho a termo resolutivo incerto, 
1 Técnico Superior, Ref.ª 003/B-LigZymes/TRI-
TS/2022, no âmbito do projeto “Bacterial Enzymes 
and Bioprocesses for Lignin Valorisation”, com 
a referência 824017, financiado pela Comissão 
Europeia. O trabalho a desenvolver terá, numa 
primeira fase, uma duração expectável de 12 
meses.
Local de trabalho: Instituto de Tecnologia Química 
e Biológica António Xavier, Oeiras.
Mais informações disponíveis na página do ITQB 
em: http://www.itqb.unl.pt/jobs
Prazo de apresentação das candidaturas: O 
prazo para apresentação de candidaturas decorre 
após a publicação deste Aviso neste jornal e por 
um período de 10 dias úteis.
Oeiras, 14 de abril de 2022

O Diretor do ITQB NOVA
Professor Doutor Cláudio M. Soares

Publicita-se a abertura do seguinte processo de seleção e recrutamento no sítio da Área de Recursos 
Humanos da Universidade de Aveiro (https://www.ua.pt/pt/sgrh/pessoal-tag-novos-concursos-e-ofertas):
Nos termos da alínea c) do n.º 3 do artigo 23.º dos Estatutos da Universidade de Aveiro, na versão 
homologada pelo  Despacho Normativo n.º 1-C/2017, publicados na 2ª Série do Diário da República, 
de 24 de abril de 2017, e do Regulamento de Carreiras, Retribuições e Contratação do Pessoal Técnico, 
Administrativo e de Gestão em regime de contrato de trabalho da Universidade de Aveiro, publicado na 
2ª Série do Diário da República n.º 173, de 4 de setembro de 2020, pretende-se contratar em regime de 
contrato de trabalho sem termo, ao abrigo do Código do Trabalho, aprovado e publicado em anexo pela 
Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro.
Ref.ª CND-CTST-43-SGRH/2022 – 1 (um) Técnico Superior, na 3.ª posição remuneratória (€1.424,38), 
acrescido do direito a subsídios de refeição, de férias e de Natal, para Apoio ao Gabinete de Cibersegurança, 
na Universidade de Aveiro, a exercer as seguintes funções:
Apoio à gestão na área da cibersegurança na Universidade de Aveiro, nomeadamente:

• Criar e manter planos de gestão de risco na área das TIC;
• Criar e manter políticas e procedimentos de gestão de cibersegurança;
• Promover campanhas de sensibilização e formação em cibersegurança;
• Acompanhar a execução e gestão de projetos;
• Apoiar a realização de auditorias de segurança em serviços e sistemas TIC;
• Apoiar a realização de relatórios de análise, auditoria e conformidade de cibersegurança;
• Pesquisar, documentar e discutir resultados com equipas de gestão e equipas TIC.

REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
HABILITAÇÕES:
- Licenciatura numa das seguintes áreas: Gestão, Comunicação, Marketing, Cibersegurança, Segurança 

da Informação, Informática, Eletrónica e Telecomunicações, ou áreas afins.
OUTROS REQUISITOS VALORIZÁVEIS:
• Mestrado numa das áreas de habilitação requeridas;
• Experiência/Conhecimento na operacionalização/implementação de uma ou mais das normas seguintes: 

ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27005, ou referenciais internacionais equivalentes.
VALIDADE DO PROCEDIMENTO:
O procedimento concursal é válido para ocupação de idênticos postos de trabalho, a ocorrer no prazo 
máximo de 12 meses contados da data de homologação da lista de ordenação final do presente 
procedimento.
O prazo de candidatura é de 10 dias úteis, contados a partir da data da publicitação do anúncio no jornal. 

Universidade de Aveiro, em 24 de fevereiro de 2022
O Reitor, Prof. Doutor Paulo Jorge dos Santos Gonçalves Ferreira

Universidade de Aveiro
Processo de Seleção e Recrutamento (M/F)

AVISO
PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA CONSTITUIÇÃO DE BOLSA DE 

RECRUTAMENTO PARA TÉCNICO SUPERIOR DO REGIME GERAL PARA A ÁREA 
DE FORMAÇÃO, SECRETARIADO E ASSESSORIA DE DIREÇÃO (M/F)

Torna-se público que, por deliberação do Conselho de Administração de 08/04/2022, se encontra aberto 
o procedimento concursal para ocupação de um posto de trabalho para Técnico Superior do Regime 
Geral para a Área de Formação, Secretariado e Assessoria de Direção, para celebração de contrato 
individual de trabalho sem termo, a termo certo ou incerto, de acordo com as necessidades do Serviço.
A Bolsa de Recrutamento constituída ao abrigo do presente procedimento é válida pelo período de 24 
meses, após a data de homologação da lista de classificação final.
Local de Trabalho: Centro Hospitalar Baixo Vouga, E.P.E., constituído pelas Unidades de Aveiro, 
Estarreja e Águeda. 
Carga Horária: O período de trabalho é de 35 (trinta e cinco) horas semanais.
Remuneração Base Mensal: A legalmente estabelecida para a carreira dos Técnicos Superiores do 
regime geral no valor mensal de 1215,93€ (mil duzentos e quinze euros e noventa e três cêntimos). 
Métodos de seleção – A seleção será efetuada por avaliação curricular e entrevista profissional de 
seleção.
Formalização da candidatura: As candidaturas devem ser formalizadas mediante Requerimento de 
Admissão dirigido à Presidente do Conselho de Administração do CHBV (conforme modelo inserido 
(PDF) no sitio do CHBV - http://www.chbv.min-saude.pt/informacao-de-gestao-recursos-humanos/, 
assim como a leitura integral do AVISO com todas as especificidades – CONSULTA OBRIGATÓRIA), 
devidamente acompanhado pelos seguintes documentos, sob pena de exclusão: 
a) Requerimento, conforme modelo anexo;
b) Três exemplares do curriculum vitae, formato modelo europeu, com o máximo de 4 (quatro) páginas, 

redigidos em língua portuguesa, datados e assinados [Todas as folhas devem ser rubricadas, com 
exceção da última que deve conter a assinatura do(a) candidato(a)];

c) Documento comprovativos das habilitações académicas (Licenciatura, Mestrado e outros).
Os(As) candidatos(as) deverão juntar no respetivo curriculum vitae, cópia dos documentos 
comprovativos das situações que invoquem. Caso o Júri entenda serem necessários outros 
documentos, notificará o(a) candidato(a) para o efeito, dando-lhe o prazo de 5 dias úteis.
As candidaturas deverão ser entregues presencialmente das 09h às 13h e das 14h às 16h ou enviadas 
por correio postal registado com aviso de receção para Centro Hospitalar Baixo Vouga, EPE/Serviço 
de Gestão Recursos Humanos/Avenida Artur Ravara/3814-501Aveiro, nos 10 dias úteis após a data 
da publicação do aviso.
Critérios de Exclusão:
a) Não cumprimento dos requisitos gerais e obrigatórios de admissão;
b) Não cumprimento do prazo para formalização das candidaturas;
c) Não apresentação de qualquer um dos documentos mencionados no aviso de abertura;
d) Não conformidade da informação constante no processo de candidatura inicial e a documentação 

entregue a pedido do Júri do procedimento;
e) Não comparência à Entrevista Profissional de Seleção na data e hora agendadas, salvo a 

apresentação de certificado de incapacidade temporária.
Qualquer informação poderá ser solicitada ao Serviço de Gestão de Recursos Humanos.

Telefone: 234 378 305- Email: rhv@chbv.min-saude.pt

ANÚNCIO
M/F
Torna-se público que se encontra aberto processo de recrutamento para a contratação de 
um Técnico Superior, na modalidade de Contrato de Trabalho a Termo Resolutivo Incerto, ao 
abrigo do Código do Trabalho, na Universidade do Minho, sob Ref.ª CTTC-15/22-EMed(1).
REQUISITOS DE ADMISSÃO: 
Possuir grau de Licenciatura em Contabilidade, Gestão, Administração Pública, Economia 
ou áreas afins.
O prazo para a apresentação das candidaturas decorre no período de 22/04/2022 a 
06/05/2022.
O texto integral do processo de recrutamento e seleção encontra-se disponível em https://
intranet.uminho.pt/Pages/Documents.aspx?Area=Procedimentos%20Concursais 

A Diretora de Serviços, Sara Patricia Costa Rodrigues

Universidade do Minho
Unidade de Serviços de Recursos Humanos
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