
Gazeta do Interior, 5 de outubro de 2022

15|publicidade

Sudoku por Joaquim bispo

OBJETIVO: Completar 
cada linha, cada coluna 
e cada sector 3x3 com 
todos os números de 1 
a 9.
DICAS: A linha 4 tem 
uma célula vazia no 
sector médio esquerdo 
e três no médio direito. 
O 5 em H6 mostra que 
só pode ocupar a linha 4 
em C4. Nesta linha ficam 
a faltar o 1, o 8 e o 9. I2 e 
I8 determinam que só o 
1 é possível em I4.

Solução

cinema
5 a 12 de outubro
SALA 1 - A MuLhEr rEI - ESTREIA NACIONAL - N/D | 
Todos os dias: 14:30h - 18:30h - 21:20h
MínIMOS 2: ASCEnSãO DE Gru (VP) - M/6 | Dom: 11:10h 

SALA 2 - COrAçãO DE FOGO (VP) - M/6 | Todos os dias: 
14:00h - 16:30h | Dom:11:00h - 14:00h - 16:30h
BAnDIDO - ESTREIA NACIONAL - N/D | Todos os dias: 
18:50h - 21:30h 

SALA 3 - BILhETE PArA O PArAíSO - M/12 | Todos os dias: 
14:00h - 19:10h 
SOrrI - M/16 | Todos os dias: 16:30h - 21:40h 
DIGIMOn ADVEnTurES: A ÚLTIMA EVOLuçãO KIzunA 
(VP) - M/6 | Dom: 11:10h

AVISO 
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE 
Procedimento de recrutamento simplificado para 

regularização de processos ao abrigo do Programa 
PREVPAP 2017, conforme DL. 112/2017 de 29.12 

1 - Nos termos informados e requeridos pela ACSS conforme oficio 
39611/2022/URJ/ACSS datado de 04.08.2022, faz-se público que, 
por deliberação do Conselho de Administração de 16.09.2022, se 
encontra aberto, pelo prazo de dez (10) dias úteis, procedimento de 
recrutamento simplificado para regularização de processos ao abrigo do 
Programa PrevPap 2017 conforme Lei 112/2017 de 29.12, permitindo 
a contratação em regime de contrato individual de trabalho sem termo, 
de trabalhadores que à data exerciam funções na ULSCB e foram 
abrangidos pelo processo de regularização PrevPap 2017. 
1.1 - O presente procedimento concursal simplificado segue o regime 
enunciado na Portaria 233/2022 de 09.09 com as devidas adaptações 
e as especificidades enunciadas na Lei 112/2017 de 29.12. 
2 - Local de Trabalho: Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, 
EPE. 
3 - Modalidade contratual: Contrato individual de trabalho sem termo 
ao abrigo do Código do Trabalho.
4 - Regime de Trabalho: 35 horas semanais.
5 - Apenas podem materializar a candidatura os cidadãos que entre 
01 de janeiro e 04 de maio de 2017 tenham exercido funções na 
ULSCB ao abrigo de programas do IEFP (emprego-inserção, contratos 
emprego-inserção+) e, que tenham sido abrangidos pelo programa 
de regularização PrevPap 2017 na ULSCB, tenham obtido parecer 
favorável da CAB e, tenham nesta data sido contactados diretamen-
te pela ULSCB por email ou por contacto telefónico informando do 
presente procedimento de regularização.
6 - Referências: 

Ref. A: Assistente Técnico 
Ref. B: Assistente Operacional 

7 - Formalização de candidaturas.
Devem ser anexados ao requerimento de candidatura os seguintes 
documentos: 

a) - Fotocópia do documento comprovativo das habilitações literárias 
e profissionais. 

b) - Curriculum Vitae (CV), em modelo Europass, datado e assinado 
na última página (formato PDF). 

c) - Fotocópia dos certificados comprovativos da formação profis-
sional, quando referidos no CV; 

d) - Fotocópia dos certificados/declarações comprovativos da ex-
periência profissional, quando referidos no CV. 

e) - Declaração de consentimento do tratamento de dados pessoais 
preenchida e disponível na pág. eletrónica da ULSCB em http://www.
ulscb.min-saude.pt. 
8 - O requerimento de candidatura deverá ser dirigido ao Presidente 
do Conselho de Administração da ULSCB, contendo a identificação do 
jornal onde se encontra publicado o presente Aviso de procedimento 
concursal simplificado e respetiva referência, com indicação do: Nome, 
naturalidade, data de nascimento, nacionalidade, número do cartão de 
cidadão ou de bilhete de identidade válido, morada completa, código 
postal, telefone e endereço de correio eletrónico válido. 
9 - O requerimento referido no ponto 8 e demais documentos relativos 
à candidatura deverão ser obrigatoriamente apresentados e entregues 
em suporte papel no Serviço de Expediente nas horas normais de 
atendimento ao público (09.00h/12.30h – 14.00h/17.00h) ou remetidos 
por via postal desde que expedidos dentro do prazo fixado no aviso 
de abertura até à data-limite fixada na publicação do presente Aviso, 
sob pena de exclusão.
9.1 - Não são admitidas candidaturas formalizadas por email ou de 
cidadãos que não estejam abrangidos pelo disposto no ponto 5, sendo 
consideradas inválidas e excluídas. 
10 - As candidaturas serão analisadas em cada referência por uma 
comissão de avaliação constituída para o efeito, podendo ser re-
alizada entrevista aos candidatos admitidos. A graduação final é 
disponibilizada para consulta no sítio da Instituição em http://www.
ulscb.min-saude.pt. 
11 - Remuneração e requisitos de candidatura em cada referência: 

Ref. A: Assistente Técnico 
Retribuição base: 757,01€ 
Requisitos de admissão: 
- 12° ano de escolaridade. 
- Preferencialmente com experiência em trabalho administrativo. 
- Domínio informático na ótica do utilizador (Word – Excel). 
- Disponibilidade imediata. 
Ref. B: Assistente Operacional 
Retribuição base: 705,00€ 
Requisitos de admissão: 
- Escolaridade conforme Despacho do SEEF 7699/99 de 16.04 

alterado pelo Despacho do SEEF 12643/99 de 02.07. 
- Disponibilidade imediata. 

12 - As falsas declarações são punidas nos termos da lei. 
29.09.2022. - A Vogal Executiva - Diretora Clínica Hospitalar do Conselho 
de Administração da ULSCB, EPE Dra. Maria Eugénia André.

CARTÓRIO NOTARIAL DE CASTELO BRANCO
Maria de Jesus Folgado Leal Prudente, Notária do Cartório Notarial 

de Castelo Branco sito na Rua Mousinho Magro, n.º 8, 1.º andar, certifico 
para efeitos de publicação que, por escritura de hoje, exarada a partir 
de folhas doze do livro de notas número trezentos e quarenta-G deste 
mesmo Cartório, MARIA JOSé NUNES MARqUES, NIF 196 245 
141, viúva, natural da freguesia de Santo André das Tojeiras, concelho 
de Castelo Branco, residente na Rua da Fonte, n.º 3, São Domingos, 
freguesia de Sarzedas, concelho de Castelo Branco, titular do bilhete de 
identidade número 11323260, emitido em 09/01/2004, pelos Serviços 
de Identificação Civil de Castelo Branco e JOSé MANUEL NUNES 
ANTÓNIO, NIF 175 333 963, solteiro, maior, natural da freguesia 
de Sarzedas, concelho de Castelo Branco, onde reside, na Rua da 
Fonte, n.º 3, São Domingos, titular do cidadão número 09438837 
7ZX5, válido até 03/08/2031, emitido pela República Portuguesa, 
justificaram a posse do direito de propriedade invocando a usucapião 
sobre um oitavo do prédio rústico, composto por terra de cultura 
arvense com sobreiros, oliveiras, mato e horta, com a área de trinta 
e cinco mil e oitocentos metros quadrados, sito em Vale Coutinho e 
Horta da Ladeira, São Domingos, freguesia de Sarzedas, concelho 
de Castelo Branco, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Castelo Branco sob o número duzentos e quarenta e sete/Freguesia 
de Sarzedas, com registo de diversas frações a favor de terceiros 
e da fração de um oitavo agora justificada a favor de José Nunes, 
casado sob o regime de comunhão geral de bens com Conceição 
Nunes, residente na Rua da Granja, n.º 45, em Castelo Branco, pela 
apresentação doze de quatro de Agosto de mil novecentos e oitenta 
e seis, encontrando-se o prédio inscrito na respetiva matriz predial 
sob o artigo 133, secção FM, estando a fração de um oitavo agora 
justificada em nome de Francisco Nunes António, com o valor patri-
monial atual e atribuído de doze euros e cinquenta e dois cêntimos 
correspondente á dita fração de um oitavo.

Está conforme o original .
Castelo Branco, três de Outubro de dois mil e vinte e dois.
A Notária, Maria de Jesus Folgado Leal Prudente

CARTÓRIO NOTARIAL DE CASTELO BRANCO
Maria de Jesus Folgado Leal Prudente, Notária do Cartório 

Notarial de Castelo Branco sito na Rua Mousinho Magro, n.° 8, 1.° 
andar, certifico para efeitos de publicação que, por escritura de hoje, 
exarada a partir de folhas cento e quarenta e oito do livro de notas 
número trezentos e trinta e nove-G deste mesmo Cartório, AMáVEL 
AfONSO BARATA CAMõES, NIF 156 086 972 e sua mulher, 
MARIA MARgARIDA LOURENçO DUARTE, NIF 183 027 760, 
casados sob o regime de comunhão de adquiridos, ele natural da 
freguesia de Sarzedas, concelho de Castelo Branco e ela natural da 
freguesia de São Vicente, concelho de Guarda, residentes no Largo 
da Senhora da Piedade, n.º 17, em Castelo Branco, justificaram a 
posse do direito de propriedade invocando a usucapião sobre o prédio 
misto composto por citrinos, horta, mato, oliveiras, cultura arvense, 
leitos de curso de água e um edifício de rés do chão e primeiro andar 
com logradouro destinado a habitação, com área total de setecentos 
e vinte metros quadrados, onde está incluída a superfície coberta do 
mencionado edifício de cento e trinta e cinco, vírgula, trinta metros 
quadrados e descoberta do logradouro de cinquenta e oito metros 
quadrados, sito em Ladeira, Lugar de Camões, freguesia de Freixial 
e Juncal do Campo, extinta freguesia de Juncal do Campo, concelho 
de Castelo Branco, a confrontar do norte com herdeiros de José Rosa, 
Elvira Marques Martins e Martins e outros, do sul com herdeiros de 
Firmino Gonçalves dos Santos, do nascente Elvira Marques Martins 
e Martins e outros, e do poente com Ribeiro, omisso na Conservató-
ria do Registo Predial de Castelo Branco, inscrito na matriz predial 
rústica em nome de Elvira Marques Martins e Martins, herdeiros de 
Ernesto Miguel, herdeiros de José Rosa, herdeiros de Tomás Miguel 
Barata e herdeiros de José Francisco, sob o artigo 141, secção C, 
da freguesia de Freixial e Juncai do Campo, o qual provém do artigo 
141 secção C da extinta freguesia de Juncai do Campo, com o valor 
patrimonial atual e atribuído de cinco euros e um cêntimo e inscrito na 
matriz predial urbana em nome de Amável Afonso Barata Camões, 
sob o artigo 1279, da freguesia de Freixial e Juncai do Campo, com 
o valor patrimonial atual e atribuído de quinze mil cento e oitenta 
euros, somando o valor patrimonial atual e atribuído de quinze mil 
cento e oitenta e cinco euros e um cêntimo. 

Está conforme o original.
Castelo Branco, trinta de Setembro de dois mil e vinte e dois.
A Notária, Maria de Jesus Folgado Leal Prudente


