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ção definitiva da mobilidade interna da técnica superior, da carreira de
técnica superior, Paulina Cruz Sousa Fernandes Amaral, nos termos do
artigo 99.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, pelo que vai ser celebrado
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
com efeitos a 1 dezembro de 2015, integrando um posto de trabalho do
mapa de pessoal desta Direção-Geral, sendo mantida a mesma posição
remuneratória do serviço de origem, ARSLVT, Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P.
1 de dezembro de 2015. — O Diretor-Geral da Saúde, Francisco
George.
209179653

Hospital do Arcebispo João
Crisóstomo — Cantanhede
Aviso (extrato) n.º 308/2016
Em cumprimento do disposto nos artigos 22.º e 24.º da Portaria
n.º 250/2014, de 28 de novembro, e para conhecimento dos interessados, torna-se público que a lista com indicação do local, data e hora dos
métodos de seleção dos candidatos admitidos ao procedimento concursal
para 3 (três) postos de trabalho na categoria de enfermeiro, da carreira
especial de enfermagem, do mapa de pessoal do Hospital do Arcebispo
João Crisóstomo, aberto pelo Aviso n.º 7601/2015, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 132, de 9 de julho de 2015 e posteriormente
retificado pela Declaração de Retificação n.º 642/2015, publicada no
Diário da República n.º 146, de 29 de julho de 2015, será afixada no
placard do Serviço de Recursos Humanos do Hospital do Arcebispo
João Crisóstomo e publicitada na página eletrónica deste Hospital, em
www.hdcantanhede.min-saude.pt.
3 de dezembro de 2015. — A Vogal do Conselho de Administração,
Marta Alexandra Fartura Braga Temido de Almeida Simões.
209176453

Hospital Dr. Francisco Zagalo
Aviso (extrato) n.º 309/2016
De acordo com o artigo 26.º, da Portaria n.º 250/2014, de 28 de novembro e para conhecimento dos interessados, torna-se público que o
projeto de lista de classificação final dos candidatos admitidos ao procedimento concursal para ocupação de 4 postos de trabalho da categoria
de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, aberto pelo aviso
n.º 7602/2015, publicado no DR, 2.ª série, n.º 132, de 09 de julho; se
encontra disponível para consulta publica no átrio da entrada principal
do Hospital e publicitada na página eletrónica, em www.hospitalovar.pt.
Os candidatos ficam notificados para, querendo, dizerem por escrito
e no prazo de 10 dias úteis, o que se lhes oferecer sobre os respetivos
resultados. Para este efeito devem utilizar, obrigatoriamente, o formulário próprio disponível na página eletrónica do Hospital acima
identificada.
22.12.2015. — A Presidente do Júri, Enfermeira Supervisora Maria
Emília de Castro Oliveira Correia.
209215649

Serviço de Intervenção nos Comportamentos
Aditivos e nas Dependências
Despacho n.º 486/2016

ECONOMIA
IAPMEI — Agência para a Competitividade
e Inovação, I. P.
Despacho n.º 487/2016
Nos termos do artigo 46.º do Código do Procedimento Administrativo
e no exercício das competências que me foram delegadas pelo Despacho
n.º 1382/2015 de 6 de julho de 2015, subdelego, com a faculdade de
subdelegar, na Chefe do Departamento de Comunicação e Imagem,
Dr.ª Maria Helena Soares Laymé, os poderes para a prática dos seguintes
atos, no âmbito desta unidade orgânica:
a) Autorizar despesas até € 5.000,00, sem IVA incluído;
b) Autorizar as deslocações em serviço, bem como os correspondentes
abonos e as despesas com aquisição de títulos de transporte e de ajudas
de custo a que os trabalhadores tenham direito, no quadro da lei e dos
Regulamentos em vigor no IAPMEI, I. P.;
c) Autorizar a inscrição e participação em estágios, congressos, reuniões, seminários, colóquios, cursos de formação e outras iniciativas
similares que decorram em território nacional, quando importem custos,
dentro dos limites orçamentais aprovados, no quadro da lei e dos regulamentos e planos em vigor no IAPMEI, I. P.;
d) Qualificar como acidente em serviço os sofridos pelo pessoal e
autorizar o processamento das respetivas despesas.
O presente despacho produz efeitos imediatos, ficando ratificados
todos os atos que, no âmbito das competências ora delegadas tenham
sido praticados desde 16 de novembro de 2015.
2 de dezembro de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo, Miguel
Jorge de Campos Cruz.
209206958
Despacho n.º 488/2016
Nos termos do artigo 46.º do Código do Procedimento Administrativo
e no exercício das competências que me foram delegadas pelo Despacho
n.º 1382/2015 de 6 de julho de 2015, subdelego, com a faculdade de
subdelegar, na Chefe do Departamento de Comunicação e Imagem,
Dr.ª Maria Helena Soares Laymé, os poderes para a prática dos seguintes
atos, no âmbito desta unidade orgânica:
a) Autorizar despesas até € 5.000,00, sem IVA incluído;
b) Autorizar as deslocações em serviço, bem como os correspondentes
abonos e as despesas com aquisição de títulos de transporte e de ajudas
de custo a que os trabalhadores tenham direito, no quadro da lei e dos
Regulamentos em vigor no IAPMEI, I. P.;
c) Autorizar a inscrição e participação em estágios, congressos, reuniões, seminários, colóquios, cursos de formação e outras iniciativas
similares que decorram em território nacional, quando importem custos,
dentro dos limites orçamentais aprovados, no quadro da lei e dos regulamentos e planos em vigor no IAPMEI, I. P.;
d) Qualificar como acidente em serviço os sofridos pelo pessoal e
autorizar o processamento das respetivas despesas.
O presente despacho produz efeitos imediatos, ficando ratificados
todos os atos que, no âmbito das competências ora delegadas tenham
sido praticados desde 16 de novembro de 2015.
2 de dezembro de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo, Miguel
Jorge de Campos Cruz.
209190936

AMBIENTE
Gabinete do Ministro
Despacho n.º 489/2016

Termo de Período Experimental
Para efeitos do n.º 5 do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho,
conjugado com os artigos 45.º a 51.º da referida Lei, declaro a conclusão com sucesso do período experimental da técnica superior Carla
Liliana Alves Coelho, tendo obtido a Avaliação Final de 19 (dezanove
valores).
1 de dezembro de 2015. — O Diretor-Geral do SICAD, João Castel-Branco Goulão.
209181418

Nos termos do disposto no artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 251-A/2015,
de 17 de dezembro, que aprova a Lei Orgânica do XXI Governo Constitucional, e nos artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, estabeleço
a seguinte delegação de competências:
1 — Delego no Secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, José
Fernando Gomes Mendes, no âmbito das orientações e aspetos estratégicos por mim definidos:
a) Salvo as que me são reservadas por lei ou pelo presente despacho,
as competências que legalmente me estão atribuídas relativamente à

