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COZINHEIRA INTERNA (m/f)
Residência particular em Cascais admite Cozinheira Interna que saiba 
cozinhar bem, servir refeições e outros trabalhos domésticos.
Exige-se:

- Experiência comprovada na função.
- Idade entre 40 e 50 anos.
- Educação, discrição e boa apresentação.
- Disponibilidade imediata.
- Rigorosas referências.

Oferecemos:
- Alojamento e bom salário.

Se preenche os requisitos exigidos, envie-nos
o seu Curriculum Vitae e as condições pretendidas para:
respostas.global@gmail.com ou ligue para: 219 426 300

diversos
avisos

CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

De harmonia com o preceituado no Artigo 24.o, n.os 1 e 4, do Compro-
misso desta Irmandade, convoco todos os Irmãos para se reunirem 
em Assembleia Geral no dia 28 de novembro do ano em curso, pelas 
20.30 horas, no Salão Nobre da Instituição, sito à Rua Teixeira Lopes, 
n.o 33, nesta cidade, com a seguinte

ORDEM DE TRABALHOS
  1.  Apreciar, discutir e votar sobre o Plano de Atividades e Orçamento 
de Exploração Previsional de Investimentos e Desinvestimentos 
para o ano de 2023, e o parecer do Conselho Fiscal.

2.  Meia hora, se necessária, para tratamento de outros assuntos do 
interesse da Irmandade.

Se à hora marcada não estiver presente o número de Irmãos neces-
sário para haver a maioria legal, a Assembleia funcionará 30 minutos 
depois, com qualquer número de presenças.
Vila Nova de Gaia, 14 de novembro de 2022

O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Dr. Artur Alberto Falcão Lopes Cardoso

NOTA: Os documentos estão disponíveis para os Irmãos que os de-
sejarem levantar na Secretaria da Misericórdia, a partir do dia 23 de 
novembro, entre as 9 e as 13 horas e entre as 14 e as 17.30 horas.

diversos
avisos

CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

De harmonia com preceituado no Artigo 23.o 1 e 4 do Compromisso desta Irmandade, 
convoco todos os Irmãos para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no 
dia 28 de novembro do ano em curso, pelas 21 horas, no Salão Nobre da Instituição,
sito à Rua Teixeira Lopes, N.o 33, nesta cidade, com a seguinte

ORDEM DE TRABALHOS

1.   Deliberar sobre a proposta da Mesa Administrativa, do seguinte teor:

“A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Gaia vem 
submeter à Assembleia Geral Extraordinária, como contrapartida da prestação de 
serviços de edifi cação de muro divisório, a proposta para a cedência ao domínio 
público Municipal de uma parcela de terreno com a área de 474,05 m2, sito na Rua 
Particular às Árvores, destinado a passeio, baía de estacionamento e área verde a 
desanexar do logradouro do prédio inscrito na matriz sob o artigo urbano n.o 2078 
da União de Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da Afurada e descrito na 1.a 
Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o n.o 5314, Freguesia de 
Santa Marinha, bem como a celebração da respetiva escritura com o Município 
de Vila Nova de Gaia.”

NOTA – Se à hora marcada não estiver presente o número de Irmãos necessário 
para haver a maioria legal, a Assembleia funcionará 30 minutos depois, com qual-
quer número de presenças.

Vila Nova de Gaia, 14 de novembro de 2022

O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Dr. Artur Alberto Falcão Lopes Cardoso

OFEREÇA UMA
PRIMEIRA PÁGINA

DE ARQUIVO OU PERSONALIZADA

paginas@jn.pt  |  222 096 245

Aviso
Eng.o António Cardoso Barbosa, Presidente da Câmara 
Municipal de Vieira do Minho, faz público que, nos termos 
do n.o 2, do artigo 21.o, da Lei n.o 2/2004, de 15 de janeiro,
na sua atual redação, aplicada à administração local pela  
Lei n.o 49/2012, de 29 de agosto, se encontra aberto, pelo 
prazo de 10 (dez) dias úteis a contar do 1.o dia útil da 
publicação na Bolsa de Emprego Público (BEP), o seguinte 
procedimento concursal, nos termos do aviso de abertura,
publicado no Diário da República, 2.a Série n.o 219 de 
14 de novembro de 2022, aviso (extrato) n.o 21678/2022, 
página 514, para provimento de um cargo de direção 
intermédia de 3.o grau, respetivamente:

-  Responsável pela Coordenação e Controlo da Unidade
Funcional dos Serviços de Desporto.

Paços do Município de Vieira do Minho, 14 de novembro 
de 2022

O Presidente da Câmara
Eng.o António Cardoso Barbosa

AVISO
A Câmara Municipal de Paredes admite candidaturas para recrutamento de 

Um Dirigente Intermédio de 3.º Grau, para a Unidade de Gestão Transferências 
de Competências e Planeamento Estratégico.

A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfi l exigido, da 
composição do júri e dos métodos de seleção do referido procedimento será 
publicitada na Bolsa de Emprego Público e no site da Câmara Municipal
www.cm-paredes.pt – opção recrutamento de pessoal – Procedimentos 
concursais em fase de candidatura), após a data da publicação do presente 
aviso e conforme aviso n.º 21576/2022, publicados na 2.ª Série do Diário da 
República n.º 218 de 11 de novembro de 2022.

As candidaturas deverão ser formalizadas, exclusivamente e sob pena 
de exclusão, através da plataforma de serviços online, disponível em 
https://servicosonline.cm-paredes.pt (a submissão através da plataforma de 
serviços online implica um registo de utilização prévio, validado até às 17 horas 
do último dia de candidaturas).

Para informações, os interessados poderão contactar a Unidade de Gestão 
de Recursos Humanos através dos telefones 255 788 842 / 255 788 843.

Não serão aceites candidaturas formalizadas via e-mail.

Paredes e no Edifício Paços do Concelho de Paredes,
16 de novembro de 2022

O Presidente da Câmara

Alexandre Almeida, Dr.

A LAVOURA DO CONCELHO DE PAÇOS DE FERREIRA C.R.L.
Cooperativa Polivalente

Sede: Avenida D. Sílvia Cardoso, 177 – Apartado 153
Tel.: 255 962 733

4590-507 Paços de Ferreira

CONVOCATÓRIA DE ASSEMBLEIA GERAL
De harmonia com o disposto no Artigo 23.o, 1-2 e Artigo 25.o dos Estatutos da 
Cooperativa “A Lavoura do Concelho de Paços de Ferreira, C.R.L.”, convoca-se a 
Assembleia Geral para se reunir, no dia 3 de dezembro de 2022, na sede da Coo-
perativa, pelas 10 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.o –  Leitura e aprovação da ata da última reunião de Assembleia Geral.
2.o – Apreciação e votação do Orçamento do Plano de Atividades para o ano 2023.

Depois da ordem de trabalhos, haverá um período de 30 minutos para poderem 
ser apresentados outros assuntos com interesse para a Cooperativa.

Nota: Se à hora marcada não houver quórum para a Assembleia Geral funcionar, 
funcionará, ao abrigo do Artigo 26.o dos Estatutos, uma hora mais tarde, com 
qualquer número de sócios presente.

Paços de Ferreira, 16 de novembro de 2022

O Presidente da Assembleia Geral
António Manuel Moreira Coelho

EDITAL
ARTUR ALBERTO FALCÃO LOPES CARDOSO (Dr.), Presidente da 
Mesa da Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia de Vila 
Nova de Gaia, FAZ SABER QUE,

•  Tendo sido aprovado o novo Compromisso desta Irmandade, 
em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de março 
de 2019;
•  Tendo o referido Compromisso sido aprovado pelo Ordinário 
Diocesano, conforme Edital publicado pelo Vigário Geral da 
Diocese em 3 de junho de 2019;
•  Tendo a Direção-Geral da Segurança Social procedido à pu-
blicação do registo defi nitivo do citado Compromisso, lavrado 
em 26 de setembro de 2022, pelo averbamento n.o 10, à inscri-
ção n.o 53/82, a fl s. 67 e 67 verso e 117 verso do Livro n.o 1 e fl s. 
160 verso e 161 do Livro n.o 2 das Irmandades da Misericórdia;

O referido Compromisso, de acordo com o disposto no n.o 1 
do seu artigo 43.o, entra imediatamente em vigor, revogando 
integralmente o anterior Compromisso da Santa Casa.
E para dar cumprimento ao disposto no n.o 2 do mesmo artigo 
se publica o presente Edital.

Vila Nova de Gaia, 15 de novembro de 2022

O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Dr. Artur Alberto Falcão Lopes Cardoso

Pinhel
cidade falcão Pinhel 2020-2022

Cidade do Vinho

EDITAL N.º 11220/2022
Rui Manuel Saraiva Ventura, Presidente da Câmara Municipal 
de Pinhel, torna público o seguinte:
Por deliberação tomada na reunião ordinária da Câ-
mara Municipal de Pinhel, datada de 31 de outubro de 
2022, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo
15.o do Regulamento de Atribuição de Lotes de Terrenos 
na Zona Industrial de Pinhel – Quinta do Pezinho, encon-
tra-se aberto concurso público para atribuição do lote 38, 
sito na Zona Industrial de Pinhel, com inscrição na matriz 
3610, da Freguesia de Pinhel, com descrição na Conser-
vatória do Registo Predial de Pinhel sob o n.o 3159, com a 
área de 1314,08 m2 e com uma área máxima de construção 
de 313 m2, com uma área máxima de anexos de 78,80 m2, 
o número mínimo de estacionamentos privados deverá 
cumprir a Portaria 216-B/2008, de 3 de março, a altura 
máxima do edifício será de 9 m, o número máximo de pi-
sos acima da cota da soleira serão 2 e o número máximo 
de pisos abaixo da cota da soleira será 1.
Mais se informa que os interessados deverão formalizar 
as suas candidaturas no prazo de 30 dias, a contar da 
data deste Edital e nos termos exigidos no Regulamento 
supraidentifi cado. Tal Regulamento encontra-se dispo-
nível, para consulta, nos Paços do Concelho, durante o 
horário do expediente, ou poderá ser descarregado no 
site do Município de Pinhel (www.cm-pinhel.pt).
Por último, informa-se ainda que, e conforme consta da 
referida deliberação de Câmara, o presente Edital vai ser
publicitado em um órgão da comunicação social escrita 
no distrito da Guarda e em um órgão da comunicação so-
cial escrita nacional, bem como na rádio local existente 
na cidade de Pinhel, no site do Município e outras plata-
formas onde o Município de Pinhel esteja inserido.
Para constar se publica o presente Edital e outros de igual 
teor que vão ser afi xados nos lugares de costume.
Paços do Concelho, 4 de novembro de 2022

O Presidente da Câmara Municipal de Pinheiro
Rui Manuel Saraiva Ventura


