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 Aviso n.º 10631/2012

Procedimento Concursal Comum para contratação em Regime
de Contrato de Trabalho

em Funções Públicas por Tempo Indeterminado
Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22/1, alterada e republicada pela Portaria 145 -A/2011, de 6 de abril, 
torna -se pública a lista unitária de ordenação final dos candidatos ao 
procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica 
de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, de um posto de trabalho na categoria 
e carreira geral de assistente técnico conforme aviso 5057/2012, publi-
cado na 2.ª série do Diário da República do dia 03/04/2012, a qual foi 
homologada por meu despacho de 01/08/2012.

Candidatos aprovados:
José Duarte Pereira Costa — 13,94 valores
Marta Celeste Teixeira Moreira — 13,31 valores
José Fernando Garrido Gonçalves — 12,08 valores
Nuno Miguel Caldas da Fonseca — 10,62 valores

Candidatos excluídos:
Cristina Maria Pereira da Silva a)
Fernanda Fátima Silva Anselmo Queirós c)
Maria Emília da Oliveira Dias b)
Maria Fernanda Moreira c)
a) Faltou à entrevista profissional de seleção.
b) Excluída na avaliação curricular por ter obtido nota inferior a 

9,50 valores.
c) Excluída na entrevista profissional de seleção por ter obtido nota 

inferior a 9,50 valores.
1 de agosto de 2012. — O Presidente do Conselho Executivo, Joa-

quim Cavalheiro.
206297446 

 Instituto Português da Qualidade, I. P.

Despacho n.º 10740/2012

Certificado de Reconhecimento de Qualificação de Instalador
de Tacógrafos n.º 101.24.12.6.136

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 do n.º 3 do artigo 4.º do Decreto—Lei n.º 272/89 
de 19 de agosto e para os efeitos do n.º 18 da Portaria n.º 625/86 de 25 
de outubro, nos termos do n.º 3 da Portaria n.º 962/90 de 9 de outubro 
e das disposições da Portaria n.º 299/86 de 20 de junho, é reconhecida 
a qualificação à empresa:

Equipfarm, S. A.
Monte Belo — Rua Vieira da Silva
2910 -279 Setubal

na qualidade de Instalador de tacógrafos homologados de acordo com 
o Regulamento CE n.º 1360/2002 de 13 de junho de 2002, estando 
autorizado a realizar a 2.ª Fase da Primeira Verificação e a Verificação 
Periódica Bienal e a colocar a respetiva marca própria, abaixo indicada, 
e os símbolos do controlo metrológico, nos locais de selagem.

O presente reconhecimento de qualificação é válido por um ano, 
renovável após prévia auditoria.

25 de junho de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo, J. Mar-
ques dos Santos. 

  
 306284607 

 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO MAR,
DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Direção-Geral de Alimentação e Veterinária

Aviso (extrato) n.º 10632/2012
Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 ar-

tigo 37.º, da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público 
que, em sequência da frequência do Curso de Estudos Avançados em 
Gestão Pública (CEAGP  -12.ª edição 2011 -2012), para técnico superior, 
e respetiva aprovação, procedeu -se à celebração de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, para ocupação de posto de 
trabalho previsto no mapa de pessoal deste organismo, sujeito a período 
experimental de 180 dias, correspondente à duração determinada pelo 
disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 76.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de 
setembro (RCTFP), conjugado com o n.º 2 da clausula 6.ª do Acordo 
de trabalho n.º 1/2009, de 28 de setembro e Regulamento de Extensão 
n.º 1 -A/2010, de 2 de março, para a categoria e carreira de técnico 
superior, com Ana Sofia Fonseca Silveira, auferindo a remuneração 
base correspondente à 2.ª posição remuneratória da categoria e ao nível 
remuneratório 15 da tabela remuneratória única, aprovada pela Portaria 
n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro, com efeitos a 29 -06 -2012.

27de julho de 2012. — A Diretora de Serviços de Administração, 
Isabel Cordeiro Ferreira.

206296296 

 Aviso (extrato) n.º 10633/2012
Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, 

de 27 de fevereiro, por força do disposto no artigo 73.º e do n.º 1 do 
artigo 76.º do Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas, 
aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, em conjugação com 
o n.º 1 da cláusula 6.ª do Acordo Coletivo de Trabalho n.º 1/2009, de 28 
de setembro e do n.º 1 do artigo 1.º do Regulamento de Extensão n.º 1-
A/2010, de 2 de março, torna-se público que, na sequência de celebração 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
as trabalhadoras Ana Patrícia Oliveira Novais Ribeiro, Joana Teixeira 
Viana Moreira Reis e Túlia Andreia Cordeiro Pinto Aires, concluíram, 
com sucesso, o seu período experimental na carreira/categoria de téc-
nico superior, sendo o tempo de duração contado para efeitos da atual 
carreira e categoria.

27 de julho de 2012. — A Diretora de Serviços de Administração, 
Isabel Cordeiro Ferreira.

206296133 

 Aviso (extrato) n.º 10634/2012
Em conformidade com o estipulado na alínea b) do n.º 1 do ar-

tigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público 
que nos termos do disposto no artigo 64.º da supracitada lei, com a 
alteração introduzida pelo artigo 35.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de 
dezembro, foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade interna, 
na mesma categoria/carreira, mantendo o posicionamento remuneratório 
detido na situação jurídico-funcional de origem, dos técnicos superiores 
João Manuel Castel-Branco Cabral Barata e Miguel Ângelo da Costa 
Lemos Fernandes, ocupando postos de trabalho previstos no mapa de 
pessoal deste Organismo, mediante celebração de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, ambos com efeitos a 
28 de junho de 2012.

30 de julho de 2012. — A Diretora de Serviços de Administração, 
Isabel Cordeiro Ferreira.

206295997 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 10741/2012
Nos termos e ao abrigo das disposições conjugadas do artigo 19.º do 

Decreto -Lei n.º 28/2008, de 22 de fevereiro, com as alterações introdu-
zidas pelos Decretos -Leis n.os 248/2009, de 22 de setembro, 102/2009, 
de 11 de maio, e 81/2009, de 2 de abril, e ainda da Portaria n.º 273/2009, 
de 18 de março, retificada pela Declaração de Retificação n.º 32/2009, 
publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 94, de 15 de maio de 
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2009, determina -se, sob proposta do conselho diretivo da Administração 
Regional de Saúde do Norte, I. P., o seguinte:

1 — É designado para o cargo de diretor executivo do Agrupamento 
de Centros de Saúde do Cávado I — Braga, pelo período de três anos, 
o licenciado José Manuel de Araújo Cardoso, atendendo à competência 
técnica, aptidão, experiência profissional e formação adequada eviden-
ciadas na respetiva sinopse curricular que se anexa ao presente despacho, 
dele fazendo parte integrante.

2 — O presente despacho produz efeitos no dia imediato ao da sua 
assinatura.

13 de julho de 2012. — O Ministro da Saúde, Paulo José de Ribeiro 
Moita de Macedo.

Curriculum vitae
Nome: José Manuel de Araújo Cardoso.
Morada: Rua do Brigadeiro Francisco Caravana, 85, 4750 -296 Barcelos.
Data de nascimento: 1 -12 -1971.
Nacionalidade: portuguesa.
Habilitações literárias:
2000 -2001 — pós -graduação em Finanças Empresariais, Universidade 

Lusíada, V. N. Famalicão;
1991 -1999 — licenciatura em Economia, Universidade Lusíada, 

Porto.

Experiência profissional:
Desde 2009 — Gestão Financeira e Sócio da empresa Puro & Prag-

mático — Unipessoal, L.da;
2002 -2005 — membro do Conselho de Administração do Hospital 

Santa Maria Maior E. P. E. — Barcelos (vogal não executivo);
Desde 2001 — consultor financeiro da Farmácia de Vila Sêca — Bar-

celos;
Desde 1999 — Gestão Financeira e Contabilidade da empresa 

DECORBARCELOS — Construções, L.da;
Desde 1993 — diretor financeiro e sócio da empresa João Maria 

Ferreira Cardoso & C.ª, L.da

Formação complementar:
2008 — certificado de aptidão profissional — formador — emitido 

pelo IEFP, I. P.;
2004 — participação no 1.º Congresso Internacional — O Hospital;
2003 — Programa Avançado de Logística Hospitalar — promovido 

pelo INDEG/ISCTE.
206297487 

 Despacho n.º 10742/2012
Nos termos e ao abrigo das disposições conjugadas do artigo 19.º do 

Decreto -Lei n.º 28/2008, de 22 de fevereiro, com as alterações introdu-
zidas pelos Decretos -Leis n.os 248/2009, de 22 de setembro, 102/2009, 
de 11 de maio, e 81/2009, de 2 de abril, e ainda da Portaria n.º 273/2009, 
de 18 de março, retificada pela Declaração de Retificação n.º 32/2009, 
publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 94, de 15 de maio de 
2009, determina -se, sob proposta do conselho diretivo da Administração 
Regional de Saúde do Norte, I. P., o seguinte:

1 — É designado para o cargo de diretor executivo do Agrupamento 
de Centros de Saúde do Douro I — Marão e Douro Norte, pelo período 
de três anos, o licenciado Armando José Silva Barrias Vieira, atendendo 
à competência técnica, aptidão, experiência profissional e formação 
adequada evidenciadas na respetiva sinopse curricular que se anexa ao 
presente despacho, dele fazendo parte integrante.

2 — O presente despacho produz efeitos no dia imediato ao da sua 
assinatura.

13 de julho de 2012. — O Ministro da Saúde, Paulo José de Ribeiro 
Moita de Macedo.

Curriculum vitae
Informação pessoal
Nome: Armando José Silva Barrias Vieira
Morada: Rua de Santa Iria, n.º 9 -A, 2.º, direito, 5000 -446 Vila Real.
Nacionalidade: portuguesa
Data de nascimento: 16 de abril de 1978

Área funcional
Economia

Experiência profissional
Desde novembro de 2009

Administrador executivo
Vila Real Social — Habitação EEM (Sector empresarial do Estado)

De 2004 a 2009
Responsável pelos Serviços Administrativos e Financeiros
Vila Real Social — Habitação EEM (Sector empresarial do Estado)

De 2003 a 2004
Assessor do Presidente da Câmara Municipal de Vila Real
Câmara Municipal de Vila Real

Educação e formação
2007
Mestrado em Economia e Gestão de Cidades (a frequentar)
Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP)

2004
Curso de Pós -graduação em Gestão Autárquica
Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP)

2003
Licenciatura em Economia
Universidade de Trás -os -Montes e Alto Douro

2002
Estágio Curricular em Economia — Desenvolvimento Económico
Arizona State University (ASU) — Estados Unidos da América

206297519 

 Despacho n.º 10743/2012
Nos termos e ao abrigo das disposições conjugadas do artigo 19.º do 

Decreto -Lei n.º 28/2008, de 22 de fevereiro, com as alterações introdu-
zidas pelos Decretos -Leis n.os 248/2009, de 22 de setembro, 102/2009, 
de 11 de maio, e 81/2009, de 2 de abril, e ainda da Portaria n.º 273/2009, 
de 18 de março, retificada pela Declaração de Retificação n.º 32/2009, 
publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 94, de 15 de maio de 
2009, determina -se, sob proposta do conselho diretivo da Administração 
Regional de Saúde do Norte, I. P., o seguinte:

1 — É designado para o cargo de diretor executivo do Agrupa-
mento de Centros de Saúde de Entre Douro e Vouga II — Aveiro 
Norte, pelo período de três anos, o mestre Miguel Ângelo Carvalho 
Santos Portela, atendendo à competência técnica, aptidão, experiên-
cia profissional e formação adequada evidenciadas na respetiva 
sinopse curricular que se anexa ao presente despacho, dele fazendo 
parte integrante.

2 — O presente despacho produz efeitos no dia imediato ao da sua 
assinatura.

13 de julho de 2012. — O Ministro da Saúde, Paulo José de Ribeiro 
Moita de Macedo.

Curriculum Vitae
Informação pessoal
Nome: Miguel Ângelo Carvalho Santos Portela
Morada: Rua de António Bernardo, n.º 500, 1.ª fase, 2.º, esquerdo, 

3720 -301 Oliveira de Azeméis (Portugal)
Nacionalidade: portuguesa
Data de nascimento: 22 de dezembro 1970

Experiência profissional
01/11/2003
Técnico Especialista de Análises Clínicas e Saúde Pública
CHEDV — Unidade de Oliveira de Azeméis
Em abril de 2004, nomeado Técnico Coordenador do Serviço de 

Patologia Clínica, por despacho do Conselho de Administração do 
Hospital de S. Miguel.

01/03/1994 -31/12/1995
Técnico de Análises Clínicas — Laboratório de Patologia Clínica do 

Dr. Luís Aguiar Soares

01/09/2004 -31/08/2006
Professor regente de cadeira «Analista: Profissão, Carreira e Deon-

tologia, Sensibilizações às Funções e à Profissão»
Escola Superior de Saúde Jean Piaget em Vila Nova de Gaia




