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Apoio ao Secretariado da Direção de Serviços de Recursos Humanos 
(2000 -2007).

Apoio ao Secretariado da Direção de Serviços Técnico -Pedagógica 
(1999 -2000).

Sector das Juntas Médicas da Direção de Serviços de Recursos Hu-
manos (1997 -1999).

Sector da Estatística (1995 -1997).
No desempenho de funções de atendimento telefónico aos vários 

órgãos de gestão, receção de correio eletrónico, análise e resposta, 
processamento de texto e expedição.

Ingressou na Administração Pública em 15 de novembro de 1995, na 
Direção Regional de Educação de Lisboa.

206575398 

 Gabinete do Secretário de Estado
do Ensino Básico e Secundário

Despacho n.º 15702/2012
1 — Ao abrigo do disposto na alínea  a) do n.º 1 do artigo 3.º, nos 

n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, 
de 20 de janeiro, designo para exercer as funções de chefe do Gabinete 
o licenciado Daniel António Mota Oliveira, técnico superior, da Direção 
Regional de Educação do Norte.

2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido decreto -lei, a 
nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho, 
que produz efeitos desde 29 de outubro de 2012.

3 — Publique -se no Diário da República e promova -se a respetiva 
publicitação na página eletrónica do Governo.

3 de dezembro de 2012. — O Secretário de Estado do Ensino Básico 
e Secundário, João Henrique de Carvalho Dias Grancho.

ANEXO

Nota curricular
Daniel António Mota Oliveira.
Habilitações académicas: Licenciatura em Direito pela Faculdade 

de Direito da Universidade de Coimbra, na área de Estudos Jurídico-
-Publicistas.

Experiência profissional:
Desde 30 de junho de 2006 coordenador do Gabinete Jurídico da 

Direção Regional de Educação do Norte;
Formador certificado pelo Conselho Científico -Pedagógico da For-

mação Contínua, na área de Procedimento Administrativo, desde março 
de 2006;

Entre 22 de março de 2005 e 29 de junho de 2006 coordenador do 
Gabinete de Gestão de Recursos Humanos da Direção Regional de 
Educação do Norte;

Em setembro de 1999 ingressa na carreira técnica superior, do quadro 
único dos serviços centrais, regionais e tutelados do Ministério da Edu-
cação, para exercer funções de jurista no Gabinete Jurídico da Direção 
Regional de Educação do Norte.

206575243 

 Direção-Geral da Administração Escolar

Aviso n.º 16480/2012
Torno público que, por despacho proferido nesta data, determinei 

a anulação do procedimento concursal para o preenchimento de um 
posto de trabalho na categoria de técnico superior, na modalidade de 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, para o 

 Direção-Geral do Ensino Superior

Despacho n.º 15703/2012
A requerimento da FACULTAS — Gestão de Estabelecimentos de 

Ensino Superior, S. A., entidade instituidora do Instituto Superior de 
Ciências Empresariais e do Turismo;

Instruído e apreciado, nos termos do artigo 37.º do Decreto -Lei 
n.º 88/2006, de 23 de maio, o pedido de registo do curso de especiali-
zação tecnológica em Animação Sócio Educativa de Tempo Livres, a 
ministrar naquele Instituto;

Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 38.º do Decreto -Lei 
n.º 88/2006, de 23 de maio

Determino:
É registada, nos termos do anexo ao presente despacho, que dele faz 

parte integrante, a criação do curso de especialização tecnológica em 
Animação Sócio Educativa de Tempo Livres, a ministrar no Instituto 
Superior de Ciências Empresariais e do Turismo a partir do ano letivo 
de 2012 -2013, inclusive.

2 de outubro de 2012. — O Diretor -Geral, Vítor Magriço.

ANEXO
1 — Instituição de formação:
Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo.
2 — Denominação do curso de especialização tecnológica:
Animação Sócio Educativa de Tempos Livres.
3 — Área de formação em que se insere:
761 — Serviços de apoio a crianças e jovens.
4 — Perfil profissional que visa preparar:
O técnico especialista em animação sócio educativa de tempo livres é o 

profissional que, dotado de um conjunto especializado de competências, 
capacidades e conhecimentos, se encontra apto para integrar institui-
ções de acolhimento, associações culturais e recreativas, instituições 
escolares, ATL, projetos de intervenção comunitária e, de uma forma 
geral, instituições de solidariedade social para que, de forma autónoma, 
sob orientação ou integrado numa equipa, possa conceber, organizar e 
dinamizar atividades de lazer que permitam o desenvolvimento psicos-
social de crianças e jovens por forma a promover as suas capacidades 
individuais, facilitando a sua inserção social pela construção ativa e 
integral da sua cidadania.

5 — Referencial de competências a adquirir:
Conhecer técnicas e métodos pedagógicos necessários para o desen-

volvimento de ações de tempos livres;
Elaborar e planificar ações de tempos livres em contexto formal e 

não formal;
Ter um papel ativo na reflexão das novas tendências da ocupação de 

crianças e jovens e o papel sócio cultural dos tempos livres;
Desenvolver, promover e executar programas de ocupação de tempos 

livres para crianças e jovens;
Ser capaz de conceber, desenvolver e avaliar projetos de ocupação 

de tempos livres que se ajustem à realidade das comunidades com que 
trabalham;

Apoiar na planificação, conceção, desenvolvimento e implementação 
de planos de ocupação de tempos livres.

6 — Plano de formação: 

exercício de funções na Direção de Serviços de Gestão de Recursos 
Humanos, constante do Aviso n.º 15803/2012, do Diário da República 
2.ª série, n.º 227, de 23 de novembro de 2012, publicado na Bolsa de 
Emprego Publico com o código de oferta n.º OE201211/0157, em 26 
de novembro de 2012, e na página eletrónica da Direção -Geral da Ad-
ministração Escolar.

27 de novembro de 2012. — O Diretor -Geral da Administração Es-
colar, Mário Agostinhos Alves Pereira.

206573234 

Componente de formação Área de competência Unidade de formação

Tempo de trabalho (horas)

ECTS
Total Contacto

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Geral e científica  . . . . . . Psicologia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psicologia das Relações Interpessoais. . . 100 75 4
Serviços de apoio a crianças e jovens  . . . . Sócio Pedagogia dos Tempos Livres . . . 100 75 4




