1155

Diário da República, 2.ª série — N.º 6 — 9 de janeiro de 2019
Aviso (extrato) n.º 643/2019
Nos termos do disposto no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 57/2016, de
29 de agosto, torna-se público que por despacho do Vogal do Conselho
Diretivo do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P.
(INSA, I. P.), de 23 de novembro de 2018, se encontra aberto, pelo prazo
de 20 dias úteis, a contar da data de publicação do presente Aviso no
Diário da República, o procedimento concursal de seleção internacional
para a contratação de doutorado/a, na modalidade contrato de trabalho
em funções públicas a termo resolutivo incerto, para o exercício de
atividades de investigação científica no âmbito do projeto n.º PTDC/
SAUPUB/29481/2017 — “Mecanismos celulares e moleculares de toxicidade dos nanomateriais ingeridos”. O aviso integral deste procedimento
está disponível na Bolsa de Emprego, em www.bep.gov.pt, na página
eletrónica do INSA, I. P., em www.insa.min-saude.pt e da FCT, I. P., em
www.eracareeres.pt, nas línguas portuguesa e inglesa.
19 de dezembro de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo do
Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P., Fernando de
Almeida.
311934008
Aviso (extrato) n.º 644/2019
Nos termos do disposto no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 57/2016,
de 29 de agosto, torna-se público que por deliberação do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP (INSA,
IP), de 20 de novembro de 2018, se encontra aberto, pelo prazo de 20
dias úteis, a contar da data de publicação do presente Aviso no Diário
da República, o procedimento concursal de seleção internacional para
a contratação de doutorado/a, na modalidade contrato de trabalho em
funções públicas a termo resolutivo incerto, para o exercício de atividades de investigação científica no âmbito do projeto n.º PTDC/MED-TOX/28762/2017 — “Exposição precoce a MICOtoxinas e potencial
impacto na saúde”.
O aviso integral deste procedimento está disponível na Bolsa de
Emprego, em www.bep.gov.pt, na página eletrónica do INSA, IP, em
www.insa.min-saude. pt e da FCT, IP, em www.eracareeres.pt, nas
línguas portuguesa e inglesa.
19 de dezembro de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P., Fernando de Almeida.
311933888

Almeida, de 20 de novembro de 2018, torna-se público que, nos termos
do artigo 45.º e seguintes da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas
(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, foi homologada
a avaliação final do período experimental da seguinte trabalhadora,
na carreira/categoria de assistente técnico: Aida Manuela Domingues
Magalhães Nobre.
De acordo com o respetivo processo de avaliação, elaborado nos termos do disposto no artigo 46.º da LTFP, o referido período experimental
foi concluído sem sucesso, pelo que, nos termos do n.º 3 do artigo 45.º
do mesmo diploma, o respetivo vínculo laboral com este Instituto cessa
à data de 31 de dezembro de 2018.
21 de dezembro de 2018. — A Diretora de Gestão de Recursos Humanos, Paula Caires da Luz.
311939322
Despacho (extrato) n.º 423/2019
Por despacho do Exmo. Senhor Presidente do Instituto Nacional de
Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P. (INSA, I. P.), Dr. Fernando de Almeida, torna-se público que, nos termos do artigo 45.º e seguintes da Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, os trabalhadores abaixo indicados, concluíram com sucesso, o período experimental nas carreiras mencionadas, na sequência
da celebração com este Instituto, de um contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado:
Eliana Antunes Bugalho, técnico superior — 15,20 valores
Rosa Branca Teixeira Vilaça, técnica superior — 15,00 valores
Sofia Marlene Pereira Pinto, assistente técnica — 15,60 valores
21 de dezembro de 2018. — A Diretora de Gestão de Recursos Humanos, Paula Caires da Luz.
311939469

PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
Gabinete do Secretário de Estado das Infraestruturas
Despacho n.º 424/2019

Despacho (extrato) n.º 422/2019

Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 14.º e no n.º 2
do artigo 15.º, todos do Código das Expropriações, aprovado pela Lei
n.º 168/99, de 18 de setembro, com a redação que lhe foi conferida
pelas Leis n.os 13/2002, de 19 de fevereiro, 4-A/2003, de 19 de fevereiro, e 67-A/2007, de 31 de dezembro, alterado e republicado pela
Lei n.º 56/2008, de 4 de setembro, atento o despacho do Conselho
de Administração Executivo da Infraestruturas de Portugal, S. A., de
1 de junho de 2017, que aprovou as plantas parcelares e o respetivo
mapa de áreas relativo às parcelas de terreno necessárias à construção da obra da «ER 361 — Amiais de Cima (km 61+890)/Alcanena
(km 68+910) — Requalificação», e a Resolução de Expropriar aprovada
por deliberação de 1 de junho de 2017 do Conselho de Administração
Executivo da Infraestruturas de Portugal, S. A., na qualidade de gestora das infraestruturas, nos termos do contrato de concessão geral
da Rede Rodoviária Nacional celebrado com o Estado, conforme foi
aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 174-A/2007,
publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 226, de 23 de novembro
de 2007, cujas bases foram aprovadas pelo Decreto-Lei n.º 380/2007,
de 13 de novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 110/2009, de 18 de maio, declaro, no exercício da competência que
me foi delegada pelo Despacho n.º 2311/2016, de 1 de fevereiro, do
Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 32, de 16 de fevereiro de 2016, ao abrigo do
n.º 1 do artigo 8.º do Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional, aprovado pela Lei n.º 34/2015, de 27 de abril, e da Base 18 anexa
ao Decreto-Lei n.º 380/2007, de 13 de novembro, a utilidade pública,
com caráter de urgência, das expropriações dos bens imóveis e direitos
a eles inerentes, necessários à execução da referida obra, identificados
no mapa de áreas e nas plantas parcelares em anexo, com os elementos
constantes da descrição predial e da inscrição matricial dos direitos e
ónus que sobre eles incidem, bem como os nomes dos respetivos titulares, louvando-se a urgência da expropriação das parcelas de terreno
abaixo identificadas no interesse público subjacente à célere e eficaz
execução da obra projetada.
Os encargos com as expropriações em causa serão suportados pela
Infraestruturas de Portugal, S. A., para os quais dispõe de cobertura
financeira na rubrica orçamental D.07.01.13.B0.B0.

Por despacho do Exmo. Senhor Presidente do Instituto Nacional
de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P. (INSA, I. P.), Dr. Fernando de

19 de dezembro de 2018. — O Secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme Waldemar Goulão dos Reis d’Oliveira Martins.

Aviso (extrato) n.º 645/2019
Nos termos do disposto no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 57/2016,
de 29 de agosto, torna-se público que por despacho do Vogal do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP
(INSA, IP), de 14 de dezembro de 2018, se encontra aberto, pelo prazo
de 20 dias úteis, a contar da data de publicação do presente Aviso no
Diário da República, o procedimento concursal de seleção internacional
para a contratação de doutorado/a, na modalidade contrato de trabalho
em funções públicas a termo resolutivo incerto, para o exercício de
atividades de investigação científica no âmbito do projeto n.º PTDC/
SALINF/30729/2017 — “Protótipos vacinais de vírus influenza gerados
por genética reversa: mecanismos que promovem a cosegregação entre
PB1 e proteínas antigénicas”.
O aviso integral deste procedimento está disponível na Bolsa de
Emprego, em www.bep.gov.pt, na página eletrónica do INSA, IP, em
www.insa.min-saude.pt, em e da FCT, IP, em www.eracareeres.pt, nas
línguas portuguesa e inglesa.
20 de dezembro de 2018. — A Diretora de Gestão de Recursos Humanos, Paula Caires da Luz.
311933766
Despacho (extrato) n.º 421/2019
Por despacho de 21 de novembro de 2018 do Vogal do Conselho Diretivo, Eng. José Maria Albuquerque, Ana Paula Ambrósio Rodrigues, assistente da carreira especial médica, área de exercício profissional de saúde
pública, do mapa de pessoal deste Instituto — concedida a equiparação
a bolseiro no país, em regime de tempo parcial, nos termos do Decreto-Lei n.º 272/88, de 3 de agosto, com início a 25 de outubro de 2018.
3 de dezembro de 2018. — A Diretora de Gestão de Recursos Humanos, Paula Caires da Luz.
311941396

