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doenças do aparelho respiratório e doenças reumáticas e músculo-
-esqueléticas, nos termos da alínea g) do n.º 5 do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 142/2004, de 11 de junho, tendo a Direção -Geral da Saúde 
procedido ao seu reconhecimento.

Assim:
1 — Nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 30.º do 

Decreto -Lei n.º 142/2004, de 11 de junho, atribuo às Termas de Amarante 
as seguintes indicações terapêuticas:

a) Doenças do aparelho respiratório;
b) Doenças reumáticas e músculo -esqueléticas.

2 — O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da sua 
publicação.

6 de agosto de 2018. — O Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, 
Fernando Manuel Ferreira Araújo.

311567102 

 Centro Hospitalar do Oeste

Contrato (extrato) n.º 576/2018
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 

de junho, torna -se público que, na sequência de procedimento concursal 
para ocupação de onze (11) postos de trabalho na categoria de Enfermeiro 
da carreira especial de enfermagem, aberto pelo Aviso 12556/2017, 
publicado no DR, 2.ª série, n.º 202 de 19 de outubro, e concluídos todos 
os trâmites relativos ao mesmo, foram celebrados contratos de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, com os enfermeiros 
infra mencionados: 

Nome Nível remun. Posição remun. Data de início

Jorge Alexandre Beirão 
Azevedo Ferreira.

15 1.ª 01 -05 -2018

Carla Maria Silva Facaia Entre 15 e 19 Entre 1.ª e 2.ª 02 -05 -2018

 Para efeitos do disposto nos artigos 45.º e 46.º do Anexo à Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, o júri para o período experimental terá a 
seguinte composição:

Presidente — João António da Conceição Domingos, Enfermeiro Chefe;
1.º Vogal Efetivo — Ilídio Pagaimo de Matos, Enfermeiro Chefe;
2.º Vogal Efetivo — António Júlio Dias Branco, Enfermeiro Chefe.

O período experimental inicia -se com a celebração do referido con-
trato e tem duração de 90 dias, correspondente à duração determinada 
pelo disposto no n.º 1 do artigo 19.º do Decreto -Lei n.º 248/2009, de 
22 de setembro.

30 de julho de 2018. — A Presidente do Conselho de Administração, 
Professora Doutora Ana Paula de Jesus Harfouche.

311549275 

 Contrato (extrato) n.º 577/2018
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de 

junho, torna -se público que, na sequência de procedimento concursal de 
seleção a nível nacional para recrutamento de pessoal médico, aberto pelo 
Aviso 3023 -B/2018, publicado no DR, 2.ª série, n.º 46 de 06 de março, 
e concluídos todos os trâmites relativos ao mesmo, foi autorizado por 
deliberação do Conselho de Administração de 30 -05 -2018, a celebração 
dos contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
para preenchimento de 2 postos de trabalho na categoria de Assistente 
Hospitalar da carreira especial médica, em regime de trabalho de 40 horas 
semanais, com a remuneração mensal de € 2.746,24 (dois mil setecentos 
e quarenta e seis euros e vinte e quatro cêntimos), correspondente à 
1.ª posição remuneratória da categoria e nível remuneratório 45 da tabela 
remuneratória única, com os médicos infra mencionados: 

Nome Especialidade Data de início
do contrato

Anastasiia Ilchenko  . . . . . . . . . . . . . Medicina Interna 04 -06 -2018
Ana Rita Santos Patrício Malaquias Cirurgia Geral. . . 12 -06 -2018

 30 de julho de 2018. — A Presidente do Conselho de Administração, 
Professora Doutora Ana Paula de Jesus Harfouche.

311549218 

 Hospital Dr. Francisco Zagalo, I. P.
Despacho (extrato) n.º 7734/2018

Por despacho de 18.07.2018 do Presidente do Conselho Diretivo 
do Hospital Dr. Francisco Zagalo, foi homologada a lista unitária de 
ordenação final dos candidatos aprovados, bem como todas as delibe-
rações tomadas pelo respetivo júri, no âmbito do procedimento con-
cursal 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 
técnico, 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 OE201805/0391.

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

27.07.2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Doutor Luís Mi-
guel Ferreira.

311544496 

 PLANEAMENTO E DAS INFRAESTRUTURAS

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro
Aviso n.º 11072/2018

Nos termos do n.º 1 do artigo 174.º do Decreto -Lei n.º 4/2015, de 
7 de janeiro, retifica -se a área excluída no âmbito da 4.ª Alteração da 
delimitação da Reserva Ecológica Nacional do município de Mira 
(1.ª Alteração Simplificada), aprovada pelo Despacho n.º 1822/2016, 
de 5 de fevereiro.

20 de julho de 2018. — A Presidente, Ana Maria Pereira Abrunhosa 
Trigueiros de Aragão.

Identificadores das imagens e respetivos endereços do sítio do SNIT 
(conforme o disposto no artigo 14.º da Portaria n.º 245/2011)

44899 — http://ssaigt.dgterritorio.pt/ir/REN_Carta_de_Delimitação_44899_1.jpg
611544511 

 ECONOMIA

Direção-Geral de Energia e Geologia
Aviso n.º 11073/2018

Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 
6 de abril, torna -se publico que a Lista Unitária de Ordenação Final dos 
candidatos aprovados no decurso da aplicação dos métodos de seleção, 
relativos ao procedimento concursal comum, para ocupação de um (1) 
posto de trabalho na carreira e categoria de assistente operacional, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, conforme aviso n.º 3294/2018, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 51 de 13 de março, foi homologada por meu 
despacho de 26 de julho de 2018, encontrando -se afixada em local vi-
sível nas instalações da Direção -Geral de Energia e Geologia, sitas na 
Avenida da 5 de outubro, 208, em Lisboa e disponibilizada na página 
eletrónica em www.dgeg.gov.pt, conforme previsto nos números 4, 5 
e 6 do artigo 36.º da referida Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

27 de julho de 2018. — O Diretor -Geral, Mário Jorge Ferreira Guedes.
311550416 

 Instituto Português da Qualidade, I. P.

Aviso n.º 11074/2018
Ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto -Lei n.º 291/90, 

de 20 de setembro, e nos termos do n.º 3 da Portaria n.º 962/90, de 9 
de outubro, e do n.º 8 da Portaria n.º 299/86, de 20 de junho, torna -se 
público que a empresa Electro Reparadora de José Vitorino Zacarias, a 
quem foram atribuídos os certificados de reconhecimento de qualificação 
de Reparador e Instalador de tacógrafos analógicos n.º 101.25.97.6.002 
e de dispositivos limitadores de velocidade n.º 101.99.97.6.005, alterou 
a sua designação social para Electro Zacarias & Filho — Reparações 


