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II Série

—

NO 108 «B.O.»

da República de Cabo Verde

Barlavento, conforme mapa emitida em sessão de 17 de Maio de
2017, com o seguinte teor:
«Deve ser considerado incapaz para o exercício de qualquer
atividade profissional ».

––––––
Extrato do despacho nº 788/2019 — De S. Exª o Ministro da
Saúde e da Segurança Social

Nilsa de Fátima Mendes Correia, Enfermeira Graduada nível III,
pertencente ao quadro do pessoal da Direção Geral do Planeamento,
Orçamento e Gestão do Ministério da Saúde e da Segurança Social,
a desempenhar funções no Hospital Dr. Agostinho Neto, concedida
Licença sem Vencimento até 90 dias, ao abrigo da alínea a) do nº 1
do artigo 45º e do artigo 46º do Decreto-Lei nº3/2010 de 8 de março,
com efeitos a partir da data de 24 de Julho de 2019.

––––––
Extrato do despacho nº 790/2019 — De S. Exª o Ministro da
Saúde e da Segurança Social

Liliana Silva Costa Moreno, Técnica nível I, pertencente ao Quadro
do Pessoal da Direção Geral do Planeamento, Orçamento e Gestão
do Ministério da Saúde e da Segurança Social, a exercer funções
no Hospital Regional São Francisco de Assis, transferida, a seu
pedido, para o Hospital Regional Dr. Santa Rita Vieira, ao abrigo do
disposto da alínea a) do nº 2 do artigo 4º e no nº 1 e 3 do artigo 5º do
Decreto-Lei nº 54/2009 de 07 de dezembro, onde passará a exercer
as suas funções a partir da data de 08 de julho de 2019.

De 16 de abril de 2019:
Cátia Sofia Ribeiro Andrade, Licenciada em Direito, é nomeada
em comissão de serviço para exercer o cargo de Assessora
Juridica do Ministro da Saúde e da Segurança Social, nos
termos do artigo 5º e alínea d) do nº 1 do artigo 6º do Decreto
–Lei nº 49/2014 de 10 de setembro, conjugados com os artigos
96º e 97º da Lei nº 42/VII/2009 de 27 de julho.
Direção Geral do Planeamento, Orçamento e Gestão do Ministério
da Saúde e da Segurança Social, na Praia, aos 1 de julho de 2019. — A
Diretora Geral, Serafina Alves
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Extrato do despacho nº 789/2019 — De S. Exª o Ministro da
Saúde e da Segurança Social

1 de agosto de 2019

De 21 de junho de 2019:

De 27 de junho de 2019:

––––––

—

PA RT E I 1

MUNICIPIO DO MAIO
––––––
Câmara Municipal
Anúncio de Concurso nº42 /2019
A Câmara Municipal do Maio, torna publico que, de acordo com a sua deliberação de 26 de Março de 2019, encontra-se aberto pelo prazo de 10
dias, a contar da data da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial, o concurso externo para a admissão de 4 (quatro) Pessoal de Apoio
Operacional nível II, de acordo com os principio e procedimentos aplicáveis aos concursos na administração publica, estabelecidos na alínea b)
do nº 3 do artigo 8º do Decreto Lei nº 38/2015 de 29 de junho, conjugados com o nº 1 do artigo 49 da Lei 42/VII/2009 de 27 de julho, do nº 1 do
artigo 20º e o nº 3 do artigo 63º do Decreto Lei nº 9 /2013 de 26 de fevereiro e do nº 1 do artigo nº 110 da Lei nº 134/IV/95 de 3 de julho, conforme
consta no quadro seguinte:
Formação Académica e
ou/Profissional

Cargo/função

Qualificação
profissionais níveis III

Apoio Operacional
Nível II

Nº de lugares
04

Tipo de Vinculo

Remuneração Bruto

Contrato de Trabalho
a Termo

20.915$00

Local de trabalho
Direção de
Administração, Finanças
e Património

As candidaturas deverão ser entregues, em envelopes fechados, na Secretaria da Câmara Municipal ou atraves do correio eletrónico edson.
martins@cmm.gov.cv, no prazo máximo de dez dias a contar da data da publicação do presente anuncio no Boletim Oficial.
O regulamento do concurso e os resultados de cada etapa poderão ser consultados pelos interessados, no site da Câmara Municipal.
Qualquer informação adicional sobre o concurso poderá ser obtida através dos contatos telefónicos 333 55 05, 3335524 ou 3335520.
Câmara Municipal do Maio, aos 8 de abril de 2019. — O Presidente da Câmara, Miguel Rosa

https://kiosk.incv.cv

54032A47-5333-4811-B014-5A0FE8997457

