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categoria de técnico superior, e com a posição remuneratória da tabela 
remuneratória única que se descrimina:

Ana Salvador Blaize do Amaral Semblano — 4.ª Posição; Lí-
dia Maria Garcia Rodrigues Praça — 10.ª Posição; Paula Alexandra 
da Costa Vilela — 6.ª posição; Paulo Manuel Espadinha Pinheiro 
da Rocha — 6.ª posição; Ricardo Silvestre — 6.ª posição; Nelson 
Laureano de Oliveira Aniceto — 6.ª posição; Rui Miguel Matos Al-
ves — 5.ª Posição; Dina Maria Barros Casimiro — 4.ª Posição; Paula 
Maria Gomes Sequeira de Santos Marujo — 4.ª Posição; Rui Filipe 
Pinheiro Lobo — 4.ª Posição; José Augusto de Albuquerque de Sousa 
Andrade — 4.ª Posição; Flávio Areia Martins — 3.ª Posição; Nuno 
Filipe Gomes Laurentino — 4.ª Posição; Francisco José Nascimento 
Silva — 4.ª Posição; Ana Rita Mineiro Galvão Neto — 4.ª Posição; San-
dra Sofia da Silva Esteves — 4.ª Posição; Andrea Direito — 4.ª Posição; 
Cláudia Sofia Martins Correia Gomes dos Reis Leitão — 4.ª Posição; Fi-
lomena Maria da Silva Borba — 4.ª Posição; Ana Cristina Silva Matos Al-
meida — 4.ª Posição; João Nuno Cortês Fernandez Ruivo — 4.ª Posição; 
Sandra Mónica dos Santos Ramos — 4.ª Posição; Beatriz de Lemos 
Carvalho Salema — 4.ª Posição; Patrícia Mestre Ruivo — 4.ª Posição; 
Jorge Nuno Campos de Sena e Silva — 4.ª Posição.

20 de Janeiro de 2010. — O Vice -Presidente, José Eduardo Fanha 
Vieira.

202821435 

 Declaração de rectificação n.º 154/2010
Por ter saído com inexactidão o aviso n.º 177/2010, publicado no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 3, de 6 de Janeiro de 2010, torna  -se 
pública a seguinte rectificação:

1 — Na alínea c) do n.º 7 do aviso de abertura, onde se lê «Estar 
habilitado com o grau de licenciado em Relações Internacionais; Co-
municação; História e outras» deve ler -se «Estar habilitado com o grau 
de licenciado em Relações Internacionais; Comunicação; História e 
outras ou dispor da formação e ou experiência profissionais necessárias 
e suficientes para a substituição da titularidade de licenciatura».

2 — No n.º 8 do aviso, onde se lê «Não há lugar, no presente proce-
dimento, a substituição do nível habilitacional por formação ou experi-
ência profissional.» deve ler  -se «Há lugar, no presente procedimento, 
à substituição do nível habilitacional por formação e ou experiência 
profissionais.».

3 — O prazo para apresentação de candidaturas estabelecido no n.º 10 
do aviso recomeça a sua contagem, pelo prazo de 10 dias úteis, a partir 
da data da publicação da presente rectificação.

4 — Mantêm -se válidas todas as candidaturas entretanto apresentadas.
20 de Janeiro de 2010. — O Vice -Presidente, José Eduardo Fanha 

Vieira.
202821395 

 Despacho n.º 1831/2010
Nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto -Lei 

n.º 169/2007, de 3 de Maio, com as rectificações da Declaração de 
Rectificação n.º 55/2007, de 15 de Junho e n.º 61/2007, de 2 de Julho, 
compete ao Instituto do Desporto de Portugal, I. P. (IDP, I. P.) promover 
maior desenvolvimento no âmbito do controlo médico -desportivo no 
acesso e no decurso da prática desportiva.

Atentas as alterações legislativas recentes, designadamente o consa-
grado pelo Decreto -Lei n.º 272/2009, de 1 de Outubro, que estabelece 
medidas especificas de apoio ao desenvolvimento do desporto de alto 
rendimento, torna -se indispensável introduzir maior capacidade no 
apoio médico e na avaliação e controlo do treino de rendimento, nestes 
termos, determino o seguinte:

1 — Criar no âmbito do Departamento de Medicina Desportiva a Uni-
dade de Medicina Desportiva e de Controlo de Treino — UMDCT — a 
funcionar no Centro Desportivo Nacional do Jamor.

2 — À UMDCT compete assegurar as condições de apoio clínico, trau-
matológico e técnico -cientifico, ao treino dos atletas de alto rendimento.

3 — A UMDCT é composta por dois Núcleos, o Núcleo de Traumato-
logia e Reabilitação e o Núcleo de Avaliação e de Controlo de Treino.

4 — O Núcleo de Traumatologia e Reabilitação tem por missão pres-
tar cuidados de saúde integrados no âmbito clínico, traumatológico e 
de reabilitação decorrentes da prática desportiva aos atletas de alto 
rendimento, sendo este Núcleo assegurado por médico especialista em 
medicina desportiva, por fisioterapeutas e auxiliares de fisioterapia.

5 — O Núcleo de Avaliação e de Controlo de Treino tem por missão a 
concepção, desenvolvimento e implementação de avaliação e controlo do 
processo de treino que permita ao atleta potenciar o seu rendimento desportivo.

6 — Compete aos Núcleos de Traumatologia e Reabilitação e de 
Avaliação e de Controlo de Treino exercerem um trabalho de comple-
mentaridade, coesão e sinérgico visando:

a) Prevenir e assegurar a saúde dos atletas.
b) Diagnosticar e tratar lesões desportivas.

c) Implementar metodologia específica no âmbito da avaliação e 
controlo do treino de alto rendimento.

7 — Designar responsável do Núcleo de Traumatologia e Reabilitação 
o Dr. João Beckert.

8 — Nos termos do disposto no artigo 10.º dos Estatutos do Instituto 
do Desporto de Portugal, I. P. aprovados pela Portaria n.º 662 -L/2007, de 
31 de Maio, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 573/2008, de 
4 de Julho, é criada uma Equipa de Projecto de Natureza Multidisciplinar, 
constituída por técnicos de diversas áreas de formação profissional, com 
o objectivo de assegurar o funcionamento do Núcleo de Avaliação e de 
Controlo de Treino.

9 — Designar, pelo prazo de um ano o Coordenador da referida 
Equipa de Projecto de Natureza Multidisciplinar, o Técnico Superior 
Paulo Manuel Espadinha Pinheiro da Rocha, com estatuto de Chefe de 
Divisão, por preencher o perfil e a preparação adequada para o exercício 
das funções atrás descritas.

10 — O Dr. João Beckert e o Coordenador da Equipa de Projecto 
reportarão ao Director do Departamento de Medicina Desportiva e men-
salmente deverão elaborar para conhecimento do IDP/DMD os relatórios 
e indicadores de actividade respeitantes a cada um dos Núcleos.

11 — O presente despacho produz efeitos a 1 de Fevereiro de 2010.
12 de Janeiro de 2010. — O Presidente, Luís Bettencourt Sardinha.

202821419 

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 
E MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Despacho n.º 1832/2010
Considerando que nos termos do n.º 1 do artigo 16.º do Decreto -Lei 

n.º 213/2006, de 27 de Outubro, que aprovou a Lei Orgânica do Minis-
tério da Educação, as direcções regionais de educação têm por missão 
desempenhar, no âmbito das circunscrições territoriais respectivas, 
funções de administração periférica relativas às atribuições do Ministério 
da Educação e dos seus serviços centrais, assegurando a orientação, a 
coordenação e o acompanhamento das escolas e o apoio e informação aos 
utentes do sistema educativo, cabendo -lhes ainda assegurar a articulação 
com as autarquias locais no exercício das atribuições destas na área do 
sistema educativo, bem como assegurar o serviço jurídico -contencioso 
decorrente da prossecução da sua missão;

Atendendo a que, de acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 16.º 
do referido diploma orgânico e no n.º 1 do artigo 3.º do Decreto Re-
gulamentar n.º 31/2007, de 29 de Março, a Direcção Regional de Edu-
cação do Centro é dirigida por um director regional, coadjuvado por 
dois directores regionais -adjuntos, cargos de direcção superior de 1.º e 
2.º graus, respectivamente;

Considerando, por último, a necessidade de prover o lugar de director 
regional de Educação do Centro e que a mestre Helena Maria de Oliveira 
Dias Libório é possuidora de perfil profissional e académico demons-
trativo de aptidão e experiência profissional, adequados ao exercício do 
referido cargo, evidenciados pelo curriculum vitae publicado em anexo 
ao presente despacho e que deste faz parte integrante;

Assim, ao abrigo das disposições conjugadas dos n.os 1, 4 e 5 do ar-
tigo 19.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção dada pela Lei 
n.º 51/2005, de 30 de Agosto, e do artigo 16.º, n.os 1 e 3, do Decreto -Lei 
n.º 213/2006, de 27 de Outubro, conjugados com os artigos 3.º e 9.º 
do Decreto Regulamentar n.º 31/2007, de 29 de Março, determina -se:

1 — Nomear a mestre Helena Maria de Oliveira Dias Libório, pro-
fessora titular do grupo 400 na Escola Secundária Dr. Jaime Magalhães 
Lima, Esgueira, Aveiro, para exercer, em comissão de serviço, o cargo 
de director regional de Educação do Centro.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 14 de Janeiro 
de 2010.

20 de Janeiro de 2010. — O Primeiro -Ministro, José Sócrates Car-
valho Pinto de Sousa. — A Ministra da Educação, Maria Isabel Girão 
de Melo Veiga Vilar.

Síntese curricular
Helena Maria de Oliveira Dias Libório.
Data de nascimento: 14 de Junho de 1959.
Naturalidade: Mamarrosa, Oliveira do Bairro.

1 — Formação académica:
Mestrado em Análise Social e Administração da Educação, na espe-

cialidade de Administração da Educação, pela Universidade de Aveiro, 
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com dissertação intitulada «Avaliação das escolas: desenvolvimento 
organizacional e ritualização», 2005;

Formação Especializada em administração escolar, pelo Instituto 
Superior de Educação e Trabalho, 1999;

Licenciatura em História pela Faculdade de Letras da Universidade 
de Coimbra, 1981.

2 — Situação profissional:
Professora titular do grupo 400 na Escola Secundária Dr. Jaime Ma-

galhães Lima, Esgueira, Aveiro;
Possui 28 anos de serviço, tendo exercido funções na Escola Prepa-

ratória de Angra do Heroísmo, na Escola Preparatória da Gafanha da 
Nazaré, na Escola Secundária de Ílhavo e, desde 1991 -1992, na Escola 
Secundária Dr. Jaime Magalhães Lima, Aveiro.

3 — Experiência profissional:
Funções desempenhadas na administração educativa: directora 

regional -adjunta de Educação do Centro, desde 14 de Setembro de 
2007. No exercício destas funções, foi responsável pela área dos re-
cursos humanos, pela área pedagógica no que respeita ao 3.ºciclo do 
ensino básico e ao ensino secundário. Foi a representante da DREC nas 
comissões de acompanhamento dos contratos de autonomia e a substituta 
legal da directora regional;

Coordenadora educativa de Aveiro, de 29 de Junho de 2005 a 13 de 
Setembro de 2007. No exercício destas funções, coordenou, na área 
abrangida pela coordenação educativa de Aveiro, entre outras activida-
des, a área dos recursos humanos, a elaboração anual da rede escolar, 
a requalificação do 1.ºCEB, o acompanhamento e apoio às escolas na 
implementação da «escola a tempo inteiro» e do Programa Novas Opor-
tunidades. Acompanhou a execução dos projectos em que a DREC foi 
entidade beneficiária principal no âmbito do Programa Aveiro Digital;

Funções desempenhadas na direcção e gestão da Escola: presidente 
do conselho pedagógico da Escola Secundária Dr. Jaime Magalhães 
Lima, Esgueira, Aveiro (1996 -2005); presidente do conselho executivo 
na Escola Secundária Dr. Jaime Magalhães Lima (1999 -2002); presi-
dente da comissão executiva instaladora na Escola Secundária Dr. Jaime 
Magalhães Lima (1998/99); presidente do conselho directivo na Escola 
Secundária Dr. Jaime Magalhães Lima (1996 -1998); vogal do conselho 
directivo na Escola Secundária de Ílhavo (1988/89);

Outras funções e actividades exercidas na Escola: leccionou as disci-
plinas de História nos 2.ºe 3.º ciclos do ensino básico e no ensino secun-
dário, a área curricular não disciplinar de área de projecto no 3.º ciclo do 
ensino básico; foi coordenadora do departamento curricular de Ciências 
Sociais e Humanas, delegada de grupo; coordenadora dos directores de 
turma do 3.º ciclo do ensino básico; directora de turma; coordenadora 
da secção de avaliação e da área escola do conselho pedagógico; coor-
denadora da sala de estudo; membro do grupo monitor de um projecto 
de auto -avaliação da escola (Projecto Qualidade XXI), de 1999 a 2001, 
na Escola Secundária Dr. Jaime Magalhães Lima, Aveiro;

Outras funções relevantes relacionadas com a educação: é formadora 
acreditada pelo conselho científico -pedagógico da formação contínua nas 
seguintes áreas e domínios: administração educacional; organização do 
sistema educativo; práticas de avaliação do rendimento escolar. Dinami-
zou algumas acções de formação nestes domínios. É autora e co-autora de 
alguns artigos sobre avaliação das escolas. Foi representante da Direcção 
Regional de Educação do Centro nos Conselhos Municipais de Educação 
dos Concelhos do Baixo Vouga (de Junho de 2005 a Setembro de 2007); 
representante do ensino secundário no Conselho Local de Educação do 
Município de Aveiro (CLEMA) e no Conselho Municipal de Educação 
de Aveiro (até Junho de 2005); membro da comissão pedagógica do 
Centro de Formação José Pereira Tavares (Aveiro).

4 — Outras actividades: vereadora em regime de não permanência 
na Câmara Municipal de Aveiro, desde Outubro de 2009.

202824019 

 MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Secretaria-Geral

Departamento Geral de Administração

Aviso (extracto) n.º 1816/2010
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de Janeiro, torna -se publica a lista unitária de ordenação final do 
procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchimento 

de um posto de trabalho da carreira/categoria de técnico superior, con-
forme caracterização no mapa de pessoal do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, para exercer funções na Direcção -Geral dos Assuntos 
Europeus, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, aberto pelo Aviso n.º 10200/2009, publicado no 
DR n.º 103, 2.ª série de 28.05.2009.

Candidata aprovada:
Sara Nunes de Almeida — 17,52 valores

A lista unitária de ordenação final foi objecto de homologação por 
despacho do Secretário -Geral deste Ministério, de 22.12.2009, tendo 
sido igualmente publicitada e notificada nos termos dos n.os 5 e 6 do 
artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

13.01.2010. — O Director do Departamento Geral de Administração, 
Francisco Guerra Tavares.

202823914 

 Aviso n.º 1817/2010
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de Janeiro, torna -se publica a lista unitária de ordenação final do 
procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchimento 
de um posto de trabalho da carreira/categoria de técnico superior, com Li-
cenciatura em Relações Internacionais, conforme caracterização no mapa 
de pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros, para exercer funções 
no Instituto Diplomático, em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, aberto pelo Aviso n.º 18222/2009, 
publicado no DR n.º 201, 2.ª série de 16.10.2009.

Candidatos aprovados:
1 — Filipa de Bragança Nunes Agria Cornélio da Silva — 15,5 va-

lores;
2 — Inês de Carvalho Narciso — 11,5 valores;

Candidatos não aprovados:
Ana Filipa da Piedade Maurício — b);
Ana Luísa Santos de Almeida Silva — a);
Ana Margarida Correia Almeida Ribeiro — a);
Catarina Lopes Marcelino — a);
Catarina Maria Rodrigues Vasconcelos — b);
Carla Alexandra Brás Fernandes — a);
Daniela Filipa Abrantes Costa — a);
Eugénio de Jesus de Abreu — a);
Filipe Manuel Chaves e Castro dos Santos Almeida — a);
Flávio Daniel de Oliveira Araújo Ramos — a);
Franco António Simões Pascoalinho — b);
Joana Dâmaso Araújo da Silva — a);
Luís Manuel de Carvalho Martins — a);
Luís Miguel Ferreira Oliveira — b);
Mílvia Maria Pires Félix — b);
Mónica Rodrigues Ferreira da Silva — a);
Rui Miguel Faro Saraiva — b);
Rui Miguel Rebelo Alves — a);
Sónia Isabel Pereira — a);
Susana Maria Duarte Filipe Tomaz — b);
Susana Maria de Carvalho Dias Pires — a);
Vera Susana Barros Borda de Água — b)

Requisitos de exclusão:
a) Por não ter comparecido à realização da Prova Escrita de Conhe-

cimentos;
b) Nos termos do n.º 13 do artigo 18.º da Portaria n.º 83 -A/2009 de 

22 de Janeiro, por ter obtido classificação inferior a 9,5 valores na Prova 
de Conhecimentos;

A lista unitária de ordenação final foi objecto de homologação por 
despacho do Secretário -Geral deste Ministério, de 13.01.2010, tendo 
sido igualmente publicitada e notificada nos termos dos n.os 5 e 6 do 
artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

18.01.2010. — O Director do Departamento Geral de Administração, 
Francisco Guerra Tavares.

202824457 

 Aviso n.º 1818/2010
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de Janeiro, torna -se publica a lista unitária de ordenação final do 
procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchimento 
de um posto de trabalho da carreira/categoria de técnico superior, com 




