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MINISTÉRIO DO AMBIENTE, ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO E ENERGIA

indicam seguidamente, em coordenadas sistema (European Terrestrial
Reference System 1989) PT-TM06/ETRS89:
Vértice

X (m)

Y (m)

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

86326,652
89239,401
87244,016
84350,165

230909,951
229258,637
225781,871
227452,153

Agência Portuguesa do Ambiente, I. P.
Aviso n.º 7106/2015
Licença sem vencimento
da assistente técnica Paula Cristina Soares Cruz
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do Presidente do Conselho Diretivo da APA, I. P., datado de 13 de dezembro de 2013, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 234.º da Lei
n.º 59/2008, de 11 de setembro, foi concedida licença sem vencimento
à trabalhadora Paula Cristina Soares Cruz, assistente técnica, pelo
período de 12 meses, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2014.
Posteriormente foi renovada por mais 12 meses, ao abrigo do disposto
do n.º 1 do artigo 208.º do Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, autorizada por despacho do Presidente do Conselho Diretivo da APA, I. P.
de 2 de dezembro de 2014, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2015.
19 de junho de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da
APA, I. P., Nuno Lacasta.
208737944

Convidam-se todos os interessados a apresentar reclamações, por
escrito com o devido fundamento, no prazo de 30 dias a contar da data
da publicação do presente Aviso.
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, (ed. Santa Maria),
1069-203 Lisboa, entidade para quem devem ser remetidos as reclamações. O presente aviso e plantas de localização estão também disponíveis
na página eletrónica desta Direção-Geral.
29 de abril de 2015. — O Diretor-Geral, Carlos Almeida.
308682134

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Aviso n.º 7107/2015
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do Presidente do Conselho Diretivo da APA, I. P., datado de 21 de maio de 2015,
ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 280.º do Anexo à Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, foi concedida licença sem vencimento ao trabalhador
António Manuel Alvarenga Rodrigues, Técnico Superior, pelo período
de 12 meses, com início a 1 de agosto de 2015.
19 de junho de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da
APA, I. P., Nuno Lacasta.
208737977
Aviso n.º 7108/2015
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho da Eng.ª Inês
Diogo, Vogal do Conselho Diretivo da APA, I. P., datado de 12 de fevereiro de 2015, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 280.º do Anexo à
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, foi concedida licença sem vencimento ao
trabalhador Nascimento Joaquim Augusto, Especialista de Informática,
pelo período de 12 meses, a partir de 27 de fevereiro de 2015.
19 de junho de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da
APA, I. P., Nuno Lacasta.
208737871
Despacho n.º 7087/2015
Cessação de funções do licenciado António Manuel Alvarenga Rodrigues, no cargo de Diretor do Departamento de Estratégias e Análise
Económica, da Agência Portuguesa do Ambiente, I. P.
Por meu despacho de 21 de maio de 2015, foi autorizada a cessação
de funções, a seu pedido, do licenciado António Manuel Alvarenga
Rodrigues no cargo de Diretor do Departamento de Estratégias e Análise
Económica, da Agência Portuguesa do Ambiente, I. P., nos termos no
n.º 4 do artigo 27.º do Estatuto do Pessoal Dirigente da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de
dezembro, com efeitos a 1 de agosto de 2015.
19 de junho de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da APA,
I.P., Nuno Lacasta.
208737847

Direção-Geral de Energia e Geologia
Aviso n.º 7109/2015
Faz-se público, nos termos e para efeitos do n.º 3 do artigo 16.º do
Decreto-Lei n.º 88/90 de 16 de março e do n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 181/70, de 28 de abril, que MTI — Mineira de Vinhais, SA,
requereu a celebração de contrato administrativo para atribuição de uma
área para um período de exploração experimental de depósitos minerais
de estanho e tungsténio, denominado “Projeto Ervedosa”, localizado nos
concelhos de Vinhais e Macedo de Cavaleiros, ficando a corresponder-lhe
uma área de 13,364 km2, delimitada pela poligonal cujos vértices, se

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Aviso (extrato) n.º 7110/2015
Procedimento simplificado de seleção, a nível regional, conducente
ao recrutamento de pessoal médico para a categoria de assistente,
da área hospitalar de Neurorradiologia da carreira médica.
Torna-se público que, por despacho do Vogal do Conselho Diretivo
desta Instituição, de 12 de junho de 2015, foi feito cessar o procedimento
simplificado de recrutamento de pessoal médico, para ocupação de
um posto de trabalho na categoria de Assistente, da área hospitalar de
Neurorradiologia, da carreira Médica, a que se reporta o aviso n.º 1572-B/2015 — Referência A13, divulgado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 28, de 10 de fevereiro, por inexistência de candidaturas.
17 de junho de 2015. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano
Manuel Castanheira de Oliveira.
208737117
Aviso (extrato) n.º 7111/2015
Procedimento simplificado de seleção, a nível regional,
conducente ao recrutamento de pessoal médico
para a categoria de assistente, da área hospitalar da carreira médica
Publicação da lista de classificação final
dos candidatos — Medicina Física e de Reabilitação
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo desta Instituição, de 12 de
junho de 2015, torna-se pública a lista homologada de classificação final
relativa ao procedimento simplificado de recrutamento de pessoal médico,
que concluiu o respetivo internato médico na 2.ª época de 2014, com vista à
celebração de contrato individual de trabalho, por tempo indeterminado, ao
abrigo do Código do Trabalho, para ocupação de postos de trabalho na categoria de Assistente, da área hospitalar de Medicina Física e de Reabilitação
da carreira Médica, a que se reporta o aviso n.º 1572-B/2015 — Referência
A11, divulgado no D.R., 2.ª série, n.º 28, de 10 de fevereiro:
Lista de classificação final
Ordenação

Nome

Nota final

1.º

Joana Filipe Neves Trota Reis . . . . . .

16,48 valores

Diogo Manuel Madureira Melo Soares . . . . . . . . . . .
Marisa Isabel Dias Violante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a)

a) Excluídos por não terem comparecido à entrevista profissional de seleção.

17/06/2015. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
208736129

