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PARTE F
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Saúde
Direção Regional da Saúde
Unidade de Saúde da Ilha das Flores
Listagem n.º 1/2017/A
Processo concursal para admissão a contrato a termo Resolutivo Certo para dois lugares na categoria de Enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, da Unidade de Saúde da Ilha das Flores, publicado no Diário da República 2.ª série n.º 21 de 30 de janeiro de 2017 e Bolsa de Emprego
Pulico dos Açores sob o aviso 8616 de 31 de janeiro de 2017
Candidatos Admitidos:
Não há
Candidatos Excluídos:
Milton Medeiros Teves a).
a) Não reúne as condições previstas no n.º 3 do artigo 30.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, ou seja, o recrutamento inicia-se de entre trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida ou seja no ponto 10 do aviso de abertura do
presente procedimento
8 de março de 2017. — A Presidente do Júri, Natália de Lurdes Rodrigues Mendonça.
310367955

Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores
Despacho (extrato) n.º 1/2017/A
Faz-se público que por despacho de Sua Ex.ª o Secretário Regional da Saúde, de 23 fevereiro de 2017, foi homologado o Plano de Emergência
Externo do Terminal de Combustíveis da Praia da Vitória, o qual entra em vigor no 1.º dia útil seguinte ao da publicação do presente extrato de
despacho.
5 de abril de 2017. — O Presidente do SRPCBA, Carlos Manuel Vicente Neves.
310412041

PARTE G
PARQUE ESCOLAR, E. P. E.
Despacho n.º 3174/2017
Tendo presente o meu Despacho de Subdelegação de Competências
n.º 10887/2014, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 162,
de 25/08/2014, ao abrigo do disposto nos artigos 44.º a 49.º do Código do
Procedimento Administrativo, na sequência da deliberação do Conselho
de Administração da Parque Escolar, E. P. E., de 31 de maio de 2016,
que aprovou a mobilidade interna do colaborador Eng.º João Jorge da
Silva Gomes, e da deliberação do Conselho de Administração da Parque
Escolar, E. P. E., de 14 de março de 2017, que aprovou a mobilidade
interna do colaborador Arqt.º António Rebocho Ferreira da Silva, para
a Direção-Geral de Manutenção, doravante (DGM), e da alteração do
despacho de nomeação das equipas operacionais de gestão da DGM,

com a criação da Equipa Gestora de Manutenção Norte n.º 6, pelo
Diretor-Geral de Manutenção da Parque Escolar, com efeitos a partir
de 15 de março de 2017, subdelego:
Artigo 1.º
Nos Gestores de Contrato, Eng.º João Jorge da Silva Gomes e
Arqt.º António Rebocho Ferreira da Silva, sem faculdade de subdelegação, as competências referidas no artigo 1.º do meu Despacho de
Subdelegação de Competências n.º 10887/2014, de 25/08/2015, a saber:
a) Proceder à conferência, certificação, receção e aprovação de trabalhos, serviços e fornecimentos cuja gestão ou acompanhamento estejam
incluídos no âmbito das suas atribuições;
b) Subscrever autos de consignação de obras, bem como autos de
medição ou de retificação de medições dos trabalhos executados, e ainda

