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COMARCA DE LISBOA OESTE
ANÚNCIO

INSOLVÊNCIA DE LINO TAVARES CUMBRE DOS SANTOS

Proc.º 8315/14.4T8SNT - Comarca de Lisboa Oeste

- Sintra - Inst. Central - Sec. Comércio - J3

Administrador: ABEL SANTOS PRADO
Largo Vasco da Gama, 19, 2070-048 Cartaxo

Faz-se saber que vai ser posto à venda, o prédio a seguir indicado, que perten-
ce ao insolvente acima referenciado:
VERBA ÚNICA - Prédio urbano, sito em São João das Lampas, freguesia de 
São João das Lampas e Terrugem, Sintra, destinado a habitação, descrito na 
1.ª Conservatória  do Registo Predial de Sintra sob o n.º 5442/S. João das Lam-
pas, e inscrito na matriz sob o art.º 3525, freguesia de São João das Lampas e 
Terrugem, com o valor para venda de 71.000,00 €.
Convidam-se todos os interessados a fazerem as suas propostas para a aquisi-
ção, que deverão ser enviadas para o Administrador da Insolvência, acima re-
ferenciado, em carta fechada, a serem abertas no próximo dia 29 de Setembro 
de 2015, pelas 11 horas, no escritório do administrador, Largo Vasco da Gama, 
n.º 19, 2070-048 Cartaxo, reservando-se o direito de não ser feita a entrega se o 
valor oferecido for inferior à base indicada, e que no caso de haver mais de que 
um interessado com oferta igual, abrir-se-á licitação entre os ofertantes.

Contactos: Abel Santos Prado - Largo Vasco da Gama, 19, 2070-048 Cartaxo - 
Telefone: 243770053 ou Telemóvel: 962754874

O ADMINISTRADOR - Abel Santos Prado

Público, 25/09/2015 - 2.ª Pub.

ABEL SANTOS PRADO
SOLICITADOR - CÉDULA PROFISSIONAL N.º 841

LISBOA 10 E 11 OUTUBRO 2015 - 15 H
SALÃO IMOBILIÁRIO DE PORTUGAL 
FIL - PARQUE DAS NAÇÕES - LISBOA

PORTO 10 DE OUTUBRO 2015 - 15 H
HOTEL IPANEMA PARK
RUA DE SERRALVES, 124 - PORTO

VALOR DO SINAL do contrato de promessa a partir de 2.000 €

AMI : 1827CONTACTOS WEB

LISBOA  21 382 84 60   

PORTO  22 608 18 24 

ALGARVE  289 54 21 67

www.euroestates.pt   

geral@euroestates.pt   

www.facebook.com/EuroEstates

193 IMÓVEIS DE NORTE A SUL DO PAÍS

O P O RT U N I D A D E S  Ú N I C A S
E M  E X C L U S I V I D A D E

L E I L Ã O
IMOBILIÁRIO

IMÓVEIS A PARTIR DE 14.000€*

* ESTE VALOR REFERE-SE AO LEILÃO DE LISBOA

INCLUI IMÓVEIS NO ALGARVE

OA

H

AMI : 1827

VE

SOLUÇÕES DE
FINANCIAMENTO CGD(Disponibilidade sujeita 

à decisão de Crédito)

Procedimento concursal comum para a celebração 
de um contrato de trabalho em funções públicas 

por tempo indeterminado - Técnico Superior
A Reitoria da Universidade Nova de Lisboa pretende recrutar um 
licenciado em Direito para preenchimento de um posto de trabalho na 
categoria de técnico superior. 
O técnico superior desempenhará funções no Gabinete de Apoio ao 
Empreendedorismo da Reitoria da Universidade Nova de Lisboa no 
âmbito da promoção do empreendedorismo, transferência de tecnologia e 
gestão da propriedade intelectual.
 O aviso integral do procedimento concursal encontra-se publicitado na 
Bolsa de Emprego Público (BEP) com o código de oferta n. OE201509/0349 
e na 2.ª Série do Diário da República n.º 185, de 22 de setembro de 2015 – 
Aviso n.º 10753/2015. As candidaturas devem dar entrada na Reitoria da 
UNL, Campus de Campolide, 1099-085 Lisboa, até 6 de outubro de 2015.

Certifi co para efeitos de publicação que por escritura de Justifi -
cação outorgada no dia vinte e três de Setembro de dois mil e 
quinze, exarada a folhas setenta e quatro e seguintes do Livro de 
Notas para escrituras diversas número Trinta e Oito - J deste Car-
tório, MARIA ADELINA NUNES SANTANA, solteira, maior, natural 
da freguesia de Malhou, concelho de Alcanena, onde reside na Rua 
1.º de Dezembro, n.º 407, C.F. número 184.218.446, DECLAROU: 
Que é dona e legítima possuidora, com exclusão de outrem, do se-
guinte imóvel: Prédio urbano, sito na Rua dos Moinhos, Portela 
das Maunças - São Sebastião de Guerreiros, freguesia e concelho 
de Loures, composto de cave de estacionamento, rés-do-chão, e 
primeiro andar para habitação com a superfície coberta de oitenta e 
um metros quadrados, e logradouro com a área de duzentos e trinta 
e quatro vírgula cinquenta metros quadrados, a confrontar a norte 
com Rua dos Moinhos, n.º 12, a sul com Rua dos Moinhos, n.º 14, 
a nascente com Maria Reis e a poente com caminho público, inscri-
to na matriz predial respectiva, em seu nome, sob o artigo 11.260, 
com o valor patrimonial tributário e atribuído de cento e onze mil e 
seiscentos euros, não descrito na Primeira Conservatória do Registo 
Predial de Loures. Que o identifi cado imóvel veio à posse da ora jus-
tifi cante, em Janeiro de dois mil, por compra meramente verbal feita 
a José Luís Figueiredo Neves, solteiro, maior, residente que foi na 
Avenida Almirante Reis, n.º 24, 5.º, em Lisboa, presentemente faleci-
do. Que, por falta de título, não tem, ela justifi cante, possibilidade de 
comprovar, pelos meios normais, o seu direito de propriedade. Mas 
a verdade é que é ela a titular desse direito, pois vem possuindo o 
mesmo bem desde aquela data, há, portanto, mais de quinze anos, 
de boa-fé, sempre em nome próprio e na fi rme convicção de não 
lesar direitos de outrem, sem a menor oposição de quem quer que 
seja e com o conhecimento de toda a gente, ostensiva e ininterrupta-
mente desde o seu início, posse essa que se tem materializado pelo 
aproveitamento de que o mesmo é susceptível, para seu benefício, 
zelando pela sua conservação e pagando os respectivos impostos. 
Que esta posse, pacífi ca, contínua, pública e de boa-fé, fundamenta 
a aquisição do respectivo direito de propriedade por USUCAPIÃO, 
o que pela sua natureza impede a demonstração documental do seu 
direito pelos meios extrajudiciais normais.  
Está conforme o original.

Cartório Notarial de Alcobaça a cargo da Notária Ana Almeida, vinte 
e três de Setembro de dois mil e quinze.

A colaboradora autorizada pela Notária Ana Almeida,
desde 01.02.2012

Mónica Constantino Ribeiro (n.º 113/3)

Conta registada sob o n.º FAC 2015001/454
Foi emitido recibo

NOTÁRIA
ANA ALMEIDA

Pessoal Médico
Para conhecimento dos interessados, faz-se público que, através do 
Aviso n.º 10815/2015, publicado no Diário da República, II Série, 
n.º 186, de 23 de setembro, se encontra aberto, pelo prazo de 15 
dias úteis, a contar da data da referida publicação, procedimento 
concursal simplifi cado para preenchimento de cinco postos 
de  trabalho na categoria de assistente de anesteiologia, para a 
celebração de contrato de trabalho por tempo indeterminado no 
Centro Hospitalar Lisboa Norte, E.P.E. (CHLN).
Para formalização das respetivas candidaturas deverão os 
interessados consultar o aviso de abertura do procedimento 
concursal.
Os requisitos e condições aplicáveis podem ser consultados 
também no sítio da internet do CHLN, em www.chln.min-saude.
pt/recrutamento.

O Diretor do Serviço de Recursos Humanos
Rogério Fernandes Costa

AVISO

Procedimento concursal para provimento de um titular do cargo 
de direção intermédio de 3.º Grau para dirigir a Unidade Flexível 
de 3.º Grau Desenvolvimento Económico e Empreendedorismo

Para efeitos do disposto nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, 
de 22 de dezembro, adaptada à administração local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, torna-se público que por deliberação da 
Assembleia Municipal, datada do dia 05 de dezembro de 2014, 
após aprovação da Câmara Municipal na reunião de 30 de outu-
bro de 2014, e de harmonia com a Estrutura Interna e Organiza-
ção dos Serviços Municipais de Ovar, publicado pelo despacho 
n.º 95/2013, no Diário da República, 2.ª Série, n.º 2, de 03 janeiro, 
alterada pelo despacho n.º 2082/2015, publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª Série, n.º 40, de 26 de fevereiro, se encontra aberto 
pelo prazo de 10 dias úteis a contar do 1.º dia útil da publicação 
na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento concursal 
para provimento de um cargo de direção intermédia de 3.º grau 
para dirigir a Unidade Flexível de Desenvolvimento Económico 
e Empreendedorismo. A indicação dos respetivos requisitos for-
mais de provimento, do perfi l exigido, dos métodos de seleção, 
da composição do júri e outras informações de interesse para a 
apresentação de candidatura ao referido procedimento constará 
da publicação na bolsa de emprego público (www.bep.gov.pt).

Ovar, em 27 de agosto de 2015

O Presidente da Câmara Municipal de Ovar
Salvador Malheiro Ferreira da Silva

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

INSPEÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
Procedimento Concursal de seleção para o cargo de Direção 

intermédia de 1.º grau - Diretor de Serviços Jurídicos
Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2014, de 15 de janeiro, 
na redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, torna-se 
público que, por meu Despacho de 14 de maio 2015, se encontra aber-
to, por um período de 10 dias úteis a contar do dia da publicitação na 
Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento concursal com vista 
ao recrutamento para o cargo de direção intermédia de 1.º grau - Di-
retor de Serviços Jurídicos.
A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfi l exigido, 
da composição do júri, do método de seleção e outras informações de 
interesse para a apresentação da candidatura constará da publicitação 
na Bolsa de Emprego Público (BEP), a ocorrer três dias após a publi-
cação do presente aviso no Diário da República. 
 Lisboa, 24 de setembro de 2015 

O Inspetor-Geral - Luís Capela

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
E CIÊNCIA

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

CONHEÇA AS NOSSAS COLECÇÕES DE 
MÚSICA, LITERATURA, CINEMA E BANDA DESENHADA
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