5757

Diário da República, 2.ª série — N.º 35 — 19 de fevereiro de 2019
Aviso (extrato) n.º 2712/2019
Vértice

X (m)

3....................
4....................
5....................

6611,798
6611,798
11939,526

Y (m)

217484,199
221870,561
223673,176

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 remetidas as reclamações. O presente aviso e plantas de localização estão também disponíveis
na página eletrónica desta Direção-Geral.
30 de janeiro de 2019. — A Subdiretora-Geral, Cristina Lourenço.
312032674

Procedimento concursal de seleção internacional
para a contratação de (1) um(a) doutorado(a)
Por deliberação de 23 de janeiro de 2019, do Conselho Diretivo do
Laboratório Nacional de Energia e Geologia, LNEG, I. P., vai ser aberto,
pelo prazo de 30 dias úteis a contar da presente publicação, concurso de
seleção internacional para a contratação de doutorado/a, na modalidade
de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto,
para o exercício de atividades de investigação científica na área científica
de C&T Biológicas (Biotecnologia e áreas científicas afins) com vista
ao desenvolvimento de atividades de investigação no âmbito do Projeto
“GreenFuel: Sistema de baixas emissões para a produção de combustíveis
verdes e de compostos bioativos de elevado valor comercial baseado na
biorrefinaria de Gordonia alkanivorans estirpe 1B”, com a referência
PTDC/EAM-AMB/30975/2017, financiado por fundos nacionais através
da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, FCT, I. P.
O aviso integral deste procedimento estará disponível na Bolsa de Emprego Público (BEP), em www.bep.gov.pt, na página eletrónica da FCT,
em www.eracareers.pt e na página eletrónica do LNEG em www.lneg.pt.
29 de janeiro de 2019. — A Diretora de Unidade, Michele Cambraia
Branco.
312021666

Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I. P.
Aviso (extrato) n.º 2710/2019
Procedimento concursal de seleção internacional
para a contratação de (1) um doutorado(a)
Por deliberação de 23 de janeiro de 2019, do Conselho Diretivo do
Laboratório Nacional de Energia e Geologia, LNEG, I. P., vai ser aberto,
pelo prazo de 30 dias úteis a contar da presente publicação, concurso de
seleção internacional para a contratação de doutorado/a, na modalidade
de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto,
para o exercício de atividades de investigação científica na área científica
de Energia, com vista ao desenvolvimento de atividades de investigação
no âmbito do Projeto “Metodologia de análise da capacidade dinâmica
de linhas e gestão otimizada de redes elétricas (OptiGRID)”, com a
referência PTDC/EEI-EEE/31711/2017, financiado pela Fundação para
a Ciência e a Tecnologia, FCT, I. P.
O aviso integral deste procedimento estará disponível na Bolsa de
Emprego Público (BEP), em www.bep.gov.pt, na página eletrónica
da FCT, em www.eracareers.pt e na página eletrónica do LNEG em
www.lneg.pt.
28 de janeiro de 2019. — A Diretora de Unidade, Michele Cambraia
Branco.
312019885
Aviso (extrato) n.º 2711/2019
Procedimento concursal de seleção internacional
para a contratação de (1) um doutorado(a)
Por deliberação de 23 de janeiro de 2019, do Conselho Diretivo do
Laboratório Nacional de Energia e Geologia, LNEG, I. P., vai ser aberto,
pelo prazo de 30 dias úteis a contar da presente publicação, concurso
de seleção internacional para a contratação de doutorado/a, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo
incerto, para o exercício de atividades de investigação científica na
área científica de Energia, com vista ao desenvolvimento de atividades
de investigação no âmbito do Projeto “O potencial transformador das
tecnologias energéticas oceânicas (OceanTrans)”, com a referência
PTDC/GES-OUT/30559/2017, financiado pela Fundação para a Ciência
e a Tecnologia, FCT, I. P.
O aviso integral deste procedimento estará disponível na Bolsa de
Emprego Público (BEP), em www.bep.gov.pt, na página eletrónica
da FCT, em www.eracareers.pt e na página eletrónica do LNEG em
www.lneg.pt.
29 de janeiro de 2019. — A Diretora de Unidade, Michele Cambraia
Branco.
312021699

AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO
RURAL E MAR
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo
Despacho n.º 1762/2019
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 9.º da Lei n.º 2/2004,
de 15-01, na redação atual, e nos artigos 44.º e seguintes do Código
do Procedimento Administrativo, aprovado em anexo ao Decreto-Lei
n.º 4/2015, de 07-01, delego as seguintes competências próprias:
1.1 — No Diretor Regional Adjunto, Eng.º José Domingos Negreiros
Velez, as seguintes competências próprias:
1.1.1 — Praticar quaisquer atos de administração ordinária relativos
à área de atribuições da Direção de Serviços de Administração, Divisão
de Planeamento e Divisão de Ambiente e Infraestruturas;
1.1.2 — Praticar os atos necessários ao normal funcionamento da
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAP Alentejo),
no âmbito da gestão dos recursos humanos, financeiros, materiais e
patrimoniais, tendo em conta os limites previstos nos respetivos regimes
legais e sem prejuízo dos poderes de direção, superintendência ou tutela
do membro do Governo respetivo, designadamente:
a) Ao abrigo do disposto no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 155/92,
de 28-07, a competência para autorizar os Pedidos de Autorização de
Pagamento (PAPs) e correspondente emissão de meios de pagamento;
b) Autorizar deslocações diárias em serviço no território nacional,
dentro dos limites fixados nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 8.º do
Decreto-Lei n.º 106/98, de 24-04, bem como o processamento dos correspondentes abonos ou despesas com a aquisição de bilhetes ou títulos de
transporte e ajudas de custo, antecipadas ou não, dos/as trabalhadores/as
afetos/as às respetivas unidades orgânicas;
c) Autorizar a inscrição e participação dos/as trabalhadores/as em
congressos, colóquios, cursos de formação ou outras iniciativas semelhantes que decorram em território nacional quando importem custos
para o serviço, bem como a inscrição e participação em estágios;
d) Autorizar a prestação de trabalho suplementar, noturno, em dias
de descanso e feriados;
e) Autorizar a atribuição de abonos e regalias a que os/as trabalhadores/as em funções públicas tenham direito, nos termos da lei;
f) Autorizar alterações orçamentais nos termos estabelecidos na Circular Série A n.º 1316, de 11-01-2005;
g) Qualificar como acidente de trabalho os sofridos pelos/as trabalhadores/as e autorizar o processamento das respetivas despesas;
h) Assinar o mapa de pedido de libertação de créditos, nas minhas
faltas ou impedimentos;
i) Autorizar o uso de veículo próprio, nos termos e ao abrigo, respetivamente, dos artigos 20.º e 23.º do Decreto-Lei n.º 106/98, de 24-04,
na redação atual;

