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 Despacho (extrato) n.º 964/2019
Por despacho de 08 de janeiro de 2019 do Vogal do Conselho Dire-

tivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I.P., Dr. Ponciano 
Oliveira, e nos termos do previsto nos artigos 48.º a 50.º da LTFP, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugados com a cláu-
sula 20.ª do Acordo Coletivo de Trabalho n.º 2/2009, de 13 de outubro 
e artigo 24.º do Decreto -Lei 177/2009, a 4 de agosto, na atual redação, 
torna -se público que a Médica Teresa Mariana Faria Pinto, concluiu com 
sucesso o período experimental, com avaliação final de 19,83 valores, 
na sequência da celebração do contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, com este instituto público, para o desempenho 
de funções na categoria de assistente da carreira especial médica, área 
profissional de Medicina do Trabalho.

10/01/2019. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.

311980665 

 Despacho (extrato) n.º 965/2019
Por despachos de 08 de janeiro de 2019 do Vogal do Conselho Diretivo 

da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Ponciano Oli-
veira, e nos termos do previsto nos artigos 48.º a 50.º da LTFP, aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugados com a cláusula 20.ª do 
Acordo Coletivo de Trabalho n.º 2/2009, de 13 de outubro e artigo 24.º 
do Decreto -Lei n.º 177/2009, a 4 de agosto, na atual redação, torna -se 
público que os Médicos abaixo identificados, concluíram com sucesso 
o período experimental, na sequência da celebração do contrato de tra-
balho em funções públicas por tempo indeterminado, com este instituto 
público, para o desempenho de funções na categoria de assistente da 
carreira especial médica, área profissional de Medicina Geral e Familiar, 
designadamente: 

Nome do profissional Avaliação Final
Período Experimental

Isabel Maria Silva Pereira  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,50
Pedro Alberto Ribeiro Moreira Mendes. . . . . . . . 19,00
Lia Lopes Rocha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,50
Sara Marques China Pereira. . . . . . . . . . . . . . . . . 18,50

 10/01/2019. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.

311980551 

 Hospital Dr. Francisco Zagalo — Ovar

Deliberação (extrato) n.º 117/2019
Por deliberação do Conselho Diretivo do Hospital Dr. Francisco 

Zagalo — Ovar, datada de 9 de janeiro de 2019, foi homologada a lista 
unitária de ordenação final da candidata aprovada, bem como todas as 
deliberações tomadas pelo respetivo júri, no âmbito do procedimento 
concursal comum para o preenchimento de um posto de trabalho do 
mapa de pessoal deste Hospital, na modalidade de relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado, da categoria de farmacêu-
tico assistente, da carreira especial farmacêutica, na área de exercício 
profissional de análises clínicas, restrito a candidatos abrangidos pelo 
PREVPAP — Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos 
Precários na Administração Pública, publicitado na BEP — Bolsa de 
Emprego Publico, sob o n.º OE201810/0803.

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

11 de janeiro de 2019. — O Presidente do Conselho Diretivo, Luís 
Miguel dos Santos Ferreira.

311976186 

de 6 de abril, torna -se público que a lista de ordenação final homolo-
gada dos candidatos ao procedimento concursal para o preenchimento 
de quarenta e oito postos de trabalho da carreira/categoria de técnico 
superior, do mapa de pessoal da Agência para o Desenvolvimento e 
Coesão, I. P., na modalidade de relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado, restrito a candidatos abrangidos pelo pro-
grama de regularização dos trabalhadores dos Fundos Comunitários 
aberto pelo aviso n.º OE201809/0196, se encontra disponível na página 
eletrónica da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
do Centro e na página eletrónica da Agência para o Desenvolvimento 
e Coesão, IP.

11 de janeiro de 2019. — A Presidente, Professora Doutora Ana 
Maria Pereira Abrunhosa Trigueiros de Aragão.

311975821 

 Aviso n.º 1477/2019
Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, 22 de janeiro, republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 
6 de abril, torna -se público que a lista de ordenação final homologada 
dos candidatos ao procedimento concursal para o preenchimento de 
quatro postos de trabalho da carreira/categoria de assistente técnico, do 
mapa de pessoal da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I. P., 
na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado, restrito a candidatos abrangidos pelo programa de 
regularização dos trabalhadores dos Fundos Comunitários aberto pelo 
aviso n.º OE201809/0195, se encontra disponível na página eletró-
nica da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Centro e na página eletrónica da Agência para o Desenvolvimento e 
Coesão, I. P.

11 de janeiro de 2019. — A Presidente, Professora Doutora Ana 
Maria Pereia Abrunhosa Trigueiros de Aragão.

311975757 

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional de Lisboa e Vale do Tejo

Aviso n.º 1478/2019
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e no n.º 2 do ar-

tigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprova a Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas (LTFP), conjugado com o n.º 1, alínea b) 
do n.º 2 do artigo 45.º e no artigo 46.º da LTFP, torna -se público que 
por despacho do Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvol-
vimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo de 5 de novembro de 2018, 
foi homologada após conclusão com sucesso, obtendo a classificação 
de 16,305 valores, a avaliação final do período experimental da tra-
balhadora Casimira Maria Esperanço da Silva Lourenço Santos, na 
carreira e categoria de assistente técnica, na sequência de celebração 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
com a CCDRLVT, para ocupação de um posto de trabalho no respetivo 
mapa de pessoal, sendo a remuneração correspondente à 1.ª posição 
remuneratória e nível 5, da categoria de assistente técnico, da tabela 
remuneratória única.

14 de janeiro de 2019. — O Vice -Presidente da Comissão de Coor-
denação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, José 
Pedro Fernandes Barroso Dias Neto.

311979929 

 AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

Direção-Geral do Território

Aviso n.º 1479/2019
Nos termos do disposto na alínea l) do n.º 2 do artigo 2.º do Decreto 

Regulamentar n.º 30/2012, de 13 de março, foi aprovada, por despacho 
da Diretora -Geral do Território, datado de 11 de dezembro de 2018, a 
Carta Administrativa Oficial de Portugal, versão de 2018 — CAOP 2018, 
publicada na página de Internet da Direção -Geral do Território (DGT) 
no endereço http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/carto-
grafia/carta_administrativa_oficial_de_portugal_caop/.

15 de janeiro de 2019. — A Diretora -Geral, Fernanda do Carmo.
311981086 

 PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro

Aviso n.º 1476/2019
Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 


