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semanais), nos termos do n.º 10, artigo 31.º, do Decreto-Lei n.º 73/90,
de 06 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/2009, de 04 de agosto
e CI n.º 06/2010 da ACSS, de 06 de junho, com efeitos à data da deliberação, à Assistente Graduada de Medicina Interna Maria José Pinto
Basto Marques.
30.12.2016. — O Presidente do Conselho de Administração, Luís
Vaz.
210141826

Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P.

Formação profissional relevante:
Frequência do Diploma de Especialização Jurídica na Administração
Pública (2008), do Programa de Formação em Gestão Pública (2010) e
de ações de formação em matéria do contrato de trabalho em funções
públicas, legislação laboral, sistema integrado de gestão e avaliação
do desempenho na Administração Pública (SIADAP) e contencioso
administrativo.
30 de dezembro de 2016. — O Coordenador de Gabinete de Planeamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos, Sérgio Silva.
210142109

Deliberação (extrato) n.º 39/2017
Por deliberação do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P., de 28 de dezembro de 2016, nos termos e ao abrigo
dos números 1 e 2 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro na sua
redação atual, torna-se público que foi designada, em regime de substituição, com efeitos a 1 de janeiro de 2017, a licenciada Sandra Isabel
Cunha de Oliveira Cruz, para o cargo de Diretora de Departamento do
Departamento de Gestão de Recursos Humanos, uma vez que preenche
os requisitos legais e é detentora de aptidão e competência técnica para
o exercício das funções, como resulta da nota curricular anexa.
Nota Curricular
Dados pessoais:
Nome: Sandra Isabel Cunha de Oliveira Cruz.
Naturalidade: Lisboa.
Data nascimento: 17 de maio de 1973.
Habilitações literárias e formação académica:
1996 — Licenciatura em Direito — Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa (Lisboa).
2000 — Pós-graduação “Direito da Medicina” — Centro de Direito
Biomédico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (frequência).
2003 — Pós-graduação “O novo contencioso administrativo” — Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa — Lisboa
(frequência).
Experiência profissional relevante para o exercício das funções:
De novembro/2015 à presente data: técnica superior no Departamento
de Gestão e Planeamento de Recursos Humanos na Saúde da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
De fevereiro/2015 a novembro/2015: técnica especialista do Gabinete
de S. Exa. o Secretário de Estado da Administração Pública.
De dezembro/2014 a fevereiro/2015: técnica superior na Unidade de
Regimes Jurídicos de Emprego e das Relações Coletivas de Trabalho
da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
De julho/2013 a dezembro/2014: Diretora do Departamento de Recursos Humanos e Formação do Instituto Português do Sangue e da
Transplantação, I. P.
De março/2012 a julho/2013: técnica superior no Instituto Português
do Sangue e da Transplantação, IP (assessoria ao Conselho Diretivo na
área de Recursos Humanos).
De dezembro/2010 a março/2012: técnica superior no Núcleo de
Apoio ao Setor de Administração e Desenvolvimento de Recursos Humanos do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, I. P.
Novembro/2010: técnica superior na Divisão de Administração de
Recursos Humanos da Secretaria Geral do Ministério da Saúde.
De junho/2010 a outubro 2010: Chefe de Divisão de Planeamento
Estratégico da Secretaria Geral do Ministério da Saúde.
De dezembro/2008 a maio/2010: Chefe de Divisão de Recursos Humanos da Secretaria Geral do Ministério da Saúde.
De maio/2008 a dezembro/2008: técnica superior na Divisão de Recursos Humanos da Secretaria Geral do Ministério da Saúde.
De abril/2006 a abril/2008: técnica superior na Direção de Serviços
de Gestão Estratégica de Recursos Humanos do Centro Hospitalar de
Lisboa Ocidental, EPE.
De abril/2003 a abril/2006: técnica superior na Direção de Serviços
de Formação e Ensino da Secretaria Geral do Ministério da Saúde.
De janeiro/2002 a março/2003: técnica superior do Gabinete Jurídico e
de Contencioso do Departamento de Modernização e Recursos da Saúde.
De outubro/1999 a janeiro/2002: técnica superior do Gabinete Jurídico
do Departamento de Recursos Humanos da Saúde.
De janeiro/1998 a outubro/1999: técnica superior no Gabinete Jurídico
do Hospital Ortopédico Dr. José d’Almeida.

ECONOMIA
Direção-Geral de Energia e Geologia
Aviso n.º 517/2017
Faz-se público, nos termos e para efeitos do n.º 1 do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de março, que a empresa Lusidakota Minerals, L.da, requereu a atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de
depósitos minerais de lítio, volfrâmio, estanho, nióbio e tântalo, para uma
área denominada “Vaqueiro”, localizada nos concelhos de Montalegre e
Boticas, ficando a corresponder-lhe uma área de 23,403 km2, delimitada
pela poligonal cujos vértices, se indicam seguidamente, em coordenadas
no sistema PT-TM06/ETRS89:
Vértice

1...........................
2...........................
3...........................
4...........................
5...........................

X (m)

Y (m)

17435,400
22677,300
21823,200
19066,000
14704,500

226846,800
226645,500
225087,500
221890,500
223134,600

Atendendo ao Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de Março, convidam-se
todos os interessados, no prazo de 30 dias a contar da data da publicação
do presente aviso, a apresentar por escrito:
a) Ao abrigo do n.º 1 do artigo 6.º, reclamações fundamentadas.
b) Ao abrigo do n.º 1 e do n.º 3 do artigo 5.º, propostas contratuais.
O pedido está patente para consulta, dentro das horas de expediente,
na Direção de Serviços de
Minas e Pedreiras da Direção-Geral de Energia e Geologia, sita na
Av.ª 5 de Outubro, n.º 208-6.º Andar, (ed. Santa Maria), 1069-203 Lisboa,
entidade à qual devem ser remetidas as reclamações. O presente aviso,
planta de localização e a publicitação do pedido estão também disponíveis na página eletrónica desta Direção-Geral.
30 de novembro de 2016. — A Subdiretora-Geral, Cristina Lourenço.
310063597

AMBIENTE
Agência Portuguesa do Ambiente, I. P.
Aviso n.º 518/2017
Nomeação do júri do período experimental
Na sequência de procedimento concursal comum para constituição
de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado,
para preenchimento de um posto de trabalho na carreira e categoria
de Assistente Técnico do mapa de pessoal da Agência Portuguesa do
Ambiente, I. P., aberto pelo Aviso n.º 9214/2016, publicado no DR,
2.ª série, n.º 141 de 25 de julho de 2016, e após negociação do posicionamento remuneratório, foi autorizado o contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, com o período experimental
de 180 dias, com efeitos a partir de 01.12.2016, com o trabalhador
Pedro Dinis Lopes André.

