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2 — Os encargos resultantes do contrato não excederão, em cada 
ano económico, os seguintes valores:

2016 — 2.639,60 EUR, a que acresce IVA à taxa legal em vigor;
2017 — 266.834,77 EUR, a que acresce IVA à taxa legal em vigor;
2018 — 1.286.202,44 EUR, a que acresce IVA à taxa legal em 

vigor;
2019 — 137.030,00 EUR, a que acresce IVA à taxa legal em vigor.»

2 — A presente Portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação.

2 de novembro de 2018. — O Secretário de Estado Adjunto e da 
Saúde, Francisco Ventura Ramos.

311802067 

 Hospital do Arcebispo João 
Crisóstomo — Cantanhede

Aviso (extrato) n.º 16703/2018

Por despacho de 26 -10 -2018 do Conselho Diretivo do Hospital do 
Arcebispo João Crisóstomo — Cantanhede, foi homologada a lista 
unitária de ordenação final dos candidatos aprovados, no âmbito do 
procedimento concursal comum para o preenchimento de postos de 
trabalho do mapa de pessoal deste Hospital, na modalidade de relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado, da categoria e 
carreira de Assistente Operacional, restrito a candidatos abrangidos pelo 
PREVPAP — Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos 
Precários na Administração Pública, publicitado na BEP — Bolsa de 
Emprego Público, sob o n.º OE201807/0398.

A presente lista será afixada no placard do Hospital e disponibilizada 
na sua página eletrónica, em www.hdcantanhede.min -saude.pt.

30 -10 -2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Dr. António José 
Costa Sequeira.

311781907 

 Hospital Dr. Francisco Zagalo — Ovar

Aviso (extrato) n.º 16704/2018
Faz -se público que, na sequência de aprovação em concurso de habi-

litação ao grau de consultor e de acordo com o Aviso n.º 1331/2018, de 
9 de janeiro, publicado no Diário da República n.º 20/2018, 2.ª série, 
de 29 de janeiro, Maria Júlia Lopes Oliveira, em regime de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, do mapa de 
pessoal deste Hospital, foi provida na categoria de assistente graduada, 
da especialidade médica de Medicina Interna, da carreira médica, 
com efeitos reportados a 11 de agosto de 2015, nos termos do ar-
tigo 22.º da Portaria n.º 217/2011, de 31 de maio, alterada pela Portaria 
n.º 356/2013, de 10 de dezembro, e pela Portaria n.º 274 -A/2015, de 
8 de setembro.

07.11.2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Luís Miguel dos 
Santos Ferreira.

311800033 

 Aviso (extrato) n.º 16705/2018
Nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, faz -se público que cessou o vínculo de 
emprego público do trabalhador Óscar Miguel Reis Santos Silva, 
com a categoria de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, 
integrado na 1.ª posição remuneratória, por denúncia do contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos 
a 28 de julho de 2018, ao abrigo do artigo 304.º da Lei Geral do Tra-
balho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho.

07.11.2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Luís Miguel dos 
Santos Ferreira.

311800025 

ordenação final dos candidatos aprovados, bem como todas as delibera-
ções tomadas pelo respetivo júri, no âmbito do procedimento concursal 
comum para o preenchimento de postos de trabalho do mapa de pessoal 
deste Hospital, na modalidade de relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado, da categoria e carreira de assistente opera-
cional, restrito a candidatos abrangidos pelo PREVPAP — Programa 
de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Adminis-
tração Pública, publicitado na BEP — Bolsa de Emprego Público, sob 
o n.º OE201806/0123.

A presente lista será afixada no átrio da entrada do Hospital e dispo-
nibilizada na sua página eletrónica, em www.hovar.min -saude.pt

7.11.2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Luís Miguel dos 
Santos Ferreira.

311800836 

 Deliberação (extrato) n.º 1257/2018

Por deliberação do Conselho Diretivo do Hospital Dr. Fran-
cisco Zagalo — Ovar, datada de 12.09.2018, foi homologada a lista 
unitária de ordenação final dos candidatos aprovados, bem como 
todas as deliberações tomadas pelo respetivo júri, no âmbito do 
procedimento concursal comum para o preenchimento de postos 
de trabalho do mapa de pessoal deste Hospital, na modalidade de 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, 
na categoria de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, 
restrito a candidatos abrangidos pelo PREVPAP — Programa de 
Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Adminis-
tração Pública, publicitado na BEP — Bolsa de Emprego Público, 
sob o n.º OE201806/0710.

A presente lista será afixada no átrio da entrada do Hospital e dispo-
nibilizada na sua página eletrónica, em www.hovar.min -saude.pt

7.11.2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Luís Miguel dos 
Santos Ferreira.

311800788 

 AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO 
RURAL E MAR

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo

Despacho n.º 10661/2018

De acordo com as disposições contidas nos artigos 20.º e 21.º da 
Lei n.º 2/2004, de 15 -01, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 -08, Lei 
n.º 64 -A/2008, de 31 -12, Lei n.º 3 -B/2010, de 28 -04, Lei n.º 64/2011, 
de 22 -12, Lei n.º 68/2013, de 29 -08, e Lei n.º 128/2015, de 03 -09, foi 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 92, de 14 -05 -2018, 
através do Aviso (extrato) n.º 6390/2018, na Bolsa de Emprego Pú-
blico — BEP, com o código de oferta OE201805/0732, e no jornal 
Correio da Manhã, de 16 -05 -2018, o procedimento concursal com 
vista ao recrutamento de titular do cargo de direção intermédia de 
2.º grau — Chefe de Divisão de Controlo de Ajudas, unidade orgânica 
flexível a que se refere o ponto 5.1 do Despacho n.º 14943/2012, de 
5 -11, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 225, de 21 -11, 
em conjugação com a alínea d) do artigo 10.º da Portaria n.º 305/2012, 
de 04 -10.

Nesta data, considerando que se encontra concluído o procedimento 
concursal, com a elaboração, pelo Júri, da proposta de designação, com 
a indicação das razões por que a escolha recaiu na candidata Maria João 
Caldeirinha Roma Martins Gomes da Silva;

Considerando o perfil, a competência técnica e a aptidão da candi-
data proposta e que esta possui os requisitos legais para ser provida 
no cargo, conforme decorre da nota relativa ao currículo académico 
e profissional, anexa ao presente despacho, do qual faz parte inte-
grante;

Designo a técnica superior Maria João Caldeirinha Roma Martins 
Gomes da Silva, para exercer, em regime de comissão de serviço, 
pelo período de três anos, renovável por iguais períodos de tempo, 

 Deliberação (extrato) n.º 1256/2018
Por deliberação do Conselho Diretivo do Hospital Dr. Francisco 

Zagalo — Ovar, datada de 12.09.2018, foi homologada a lista unitária de 


