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 O período experimental inicia -se com a celebração do contrato e tem 
duração de 90 dias, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º do 
Decreto -Lei n.º 248/2009, de 22 de setembro, publicado no Diário da 
República n.º 184, 1.ª série, de 22 de setembro.

2 de julho de 2018. — O Vogal do Conselho Diretivo, Nuno Ribeiro 
de Matos Venade.

311527161 

 Inspeção-Geral das Atividades em Saúde
Aviso n.º 10987/2018

Nos termos previstos e ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 36.º 
da Portaria n.º 83-A/2009 de 22/01, com as alterações introduzidas pala 
Portaria n.º 145-A/2011 de 16/04, faz-se público que a Lic. Liliana 
Alexandra Monteiro Guerra, admitida na sequência do Procedimento 
Concursal Comum, aberto pelo Aviso n.º 13656/2015, publicado no 
Diário da República, 2.º série a 24 de novembro de 2015, retificado 
pela declaração de retificação n.º 1086/2015, 2.ª série, n.º 230, de 9 de 
dezembro, concluiu com sucesso o período experimental.

18-07-2018. — A Inspetora-Geral, Leonor Furtado.
311537473 

 Despacho n.º 7694/2018
Nos termos previstos e ao abrigo do disposto no artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014 de 20 de junho, torna -se público que por meu despacho de 
10 -07 -2018, foi autorizado a licença sem remuneração pelo período 
de 11 meses, da Assistente Técnica Rita Maria dos Anjos Pereira, com 
início a 19 de julho de 2018.

18 -07 -2018. — A Inspetora -Geral, Leonor Furtado.
311537457 

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos 
e nas Dependências

Aviso n.º 10988/2018
Em conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º 

da Lei n.º 35/2014, de 20/06, torna-se público por meu despacho datado 
de 22/06/2018 e na sequência do procedimento concursal aberto para 
preenchimento de 1 (um) posto de trabalho para a carreira e categoria 
de técnico superior, na modalidade de vinculo de emprego público por 
tempo indeterminado, no âmbito do Programa de Regularização Extra-
ordinária dos Trabalhadores com Vínculos Precários (PREVPAP), criado 
pela Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, e publicitado na Bolsa de 
Emprego Público (BEP), com o código de oferta n.º OE201804/0810, 
e após aceitação do posicionamento remuneratório, foi celebrado con-
trato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com a 
trabalhadora Maria Alexandra Pinheiro de Almeida Pinto, com produção 
de efeitos a 01/07/2018, a remuneração é a correspondente à 2.ª posição 
remuneratória e nível remuneratório 15.ª para a carreira e categoria de 
técnica superior.

O presente contrato não fica sujeito ao período experimental, com a 
duração máxima permitida pelo disposto no n.º 1 alínea c) do artigo 49.º 
da Lei Geral em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, 
de 20/06, para a respetiva carreira e categoria, por força do disposto no 
artigo 11.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro.

10 de julho de 2018. — O Diretor-Geral, João Castel-Branco Goulão.
311537351 

 ECONOMIA

Direção-Geral de Energia e Geologia

Aviso n.º 10989/2018
Faz -se público, nos termos do n.º 1, alínea a) do artigo 12.º do Decreto-

-Lei n.º 88/90 de 16 de março, a extinção por caducidade por decurso 
do prazo de vigência do contrato de atribuição de direitos de prospeção 
e pesquisa de depósitos minerais de arsénio, bário, bismuto, cádmio, 
chumbo, cobalto, cobre, ferro, gálio, germânio, índio, manganês, mer-
cúrio, molibdénio, níquel, ouro, prata e zinco a que corresponde o 
número de cadastro MNPP00413 e a denominação de CERCAL, numa 
área localizada nos concelhos de Santiago do Cacém e Sines, distrito 
de Setúbal e no concelho de Odemira no distrito de Beja, celebrado 
em 20 de fevereiro de 2013 com a Colt Resources, Inc., cujo Contrato 

(extrato) n.º 294/2013 foi publicado no Diário da República 2.ª série, 
n.º 94 de 16 de maio 2013.

O presente aviso encontra -se disponível na página eletrónica desta 
Direção -Geral.

24 de julho de 2018. — O Diretor-Geral, Mário Guedes.
311534273 

 Aviso n.º 10990/2018
Faz -se público, nos termos do n.º 1, alínea a) do artigo 12.º do Decreto-

-Lei n.º 88/90 de 16 de março, a extinção por caducidade por decurso 
do prazo de vigência do contrato de atribuição de direitos de prospe-
ção e pesquisa de depósitos minerais de arsénio, chumbo, cobalto, 
cobre, níquel, ouro, prata e zinco a que corresponde o número de cadas-
tro MNPP00513 e a denominação de BORBA, numa área localizada nos 
concelhos de Elvas, Estremoz, Borba, Vila Viçosa, Redondo e Alandroal 
no distrito de Évora, celebrado em 20 de fevereiro de 2013 com a Colt 
Resources, Inc., cujo Contrato (extrato) n.º 295/2013 foi publicado no 
Diário da República 2.ª série, n.º 94 de 16 de maio 2013.

O presente aviso encontra -se disponível na página eletrónica desta 
Direção -Geral.

24 de julho de 2018. — O Diretor-Geral, Mário Guedes.
311534168 

 Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I. P.

Aviso (extrato) n.º 10991/2018

Procedimento concursal de seleção internacional
para a contratação de doutorado(a)

Por deliberação de 12 de julho de 2018, do Conselho Diretivo do La-
boratório Nacional de Energia e Geologia, I. P., vai ser aberto, pelo prazo 
de 30 dias úteis a contar da presente publicação, concurso de seleção 
internacional para um lugar de doutorado para o exercício de atividades 
de investigação científica na área científica de Materiais e Superfícies, em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo 
certo, pelo prazo de três anos, com vista ao desenvolvimento de ativi-
dades de investigação no âmbito do projeto de Investigação Científica 
e Desenvolvimento Tecnológico intitulado «Aplicações Multifuncionais 
de Tetraedrite na Captação de Energia com Recursos Locais», com re-
ferência PTDC/EAM -PEC/29905/2017, financiado pelo orçamento da 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P., para desempenhar ativi-
dades no âmbito dos Pacotes de Trabalho (WP) e respetivas Tarefas (T) 
que englobam a WP1 — Gestão do Projeto: T1 — Project coordination, 
T2 — Communication, reporting and monitoring, T3 — Quality and 
risk assessment management; WP2 — Tetraedrites para aplicações ter-
moelétricas: T7 — Processing of thermoelectric materials from mineral-
-based tetrahedrites, T8 — Chemical, structural and microstructural 
characterisation of thermoelectric materials, T9 — Thermoelectrical 
characterisation of tetrahedrites; WP3 — Tetraedrites para aplicações 
fotovoltaicas: T10 — Electrical and optical modelling of tetrahedrite-
-based thin film solar cells, T12 — Thin film solar cells from tetrahedrite-
-based absorber layer produced by powder technology, T13 — Chemical, 
structural and microstructural characterisation of photovoltaic materials, 
T14 — Optical and electrical characterisation of photovoltaic materials; 
WP4 — Disseminação e Exploração: T15 — Dissemination of project 
results, T16 — Communication and promotion, T17 — IPR Promotion.

O aviso integral deste procedimento estará disponível na Bolsa de 
Emprego Público (BEP), no sítio eletrónico da FCT http://www.eraca-
reers.pt/ e no sítio eletrónico do LNEG http://www.lneg.pt/.

26 de julho de 2018. — A Diretora de Unidade, Michele Cambraia 
Branco.

311541547 

 AMBIENTE

Gabinete do Ministro

Declaração de Retificação n.º 559/2018
Ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 12.º do Despacho Normativo 

n.º 15/2016, de 21 de dezembro, que aprovou o regulamento de publica-
ção de atos no Diário da República, e da competência prevista no n.º 8 do 
Despacho n.º 7590/2017, de 28 de agosto, declaro sem efeito a publicação 


