
16010  Diário da República, 2.ª série — N.º 96 — 20 de maio de 2013 

Nota Curricular
Nome: Maria Inês Stoffel Pereira Coutinho Nolasco de Azevedo
1 — Habilitações académicas:

Licenciatura em Gestão e Administração Pública pelo Instituto Superior 
de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP), da Universidade Técnica de Lisboa.

2 — Formação complementar:

Curso de Estudos Avançados em Gestão Pública pelo Instituto Na-
cional de Administração (INA); Pós -Graduação em Avaliação e Desen-
volvimento Organizacional na Administração Pública, pelo Instituto 
Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE).

3 — Atividade profissional:

Técnica superior — Instituto da Cooperação Portuguesa (2000 -2001).
Técnica superior (2001 -2002) — Centro para o Desenvolvimento de 

Modelos e para a Inovação Organizacional, do Instituto para a Inovação 
na Administração do Estado.

Técnica superior (2002 -2008) — Direção -Geral da Administração e 
do Emprego Público (DGAEP). Integrou o Gabinete para a Inovação e 
Qualidade, do Departamento para a Modernização e Inovação Organiza-
cional e o Departamento de Gestão Organizacional, unidades orgânicas 
responsáveis pela prossecução das atribuições da DGAEP nos domínios 
da inovação, modernização e qualidade; divulgação e promoção do mo-
delo europeu de Gestão da Qualidade designado Common Assessment 
Framework (CAF); representante de Portugal no Innovative Public 
Service Group e no CAF Network, grupos de trabalho que integram o 
European Public Administration Network, para acompanhamento técnico 
das questões relacionadas com a inovação nos serviços públicos e com 
a evolução do modelo CAF.

Chefe de Divisão de Modernização e Qualidade, (outubro de 
2008 -março 2012) na Secretaria -Geral do Ministério do Ambiente e do 
Ordenamento do Território (SG MAOT), e desde outubro de 2008 até 
fevereiro de 2012, com funções de coordenação de atividades relacio-
nadas com o planeamento estratégico, formação profissional interna, 
formação organizada para os serviços do Ministério, bem como projetos 
na área da qualidade.

Chefe de Divisão de Planeamento, Avaliação e Recursos Humanos, em 
regime de substituição (março de 2012 -junho de 2012), no Gabinete de 
Planeamento e Políticas do Ministério da Agricultura, do Mar, do Am-
biente e do Ordenamento do Território (MAMAOT), com competências 
em matéria de coordenação do SIADAP 1 no MAMAOT, planeamento 
interno, gestão de recursos humanos, gestão do arquivo, documentação, 
expediente e comunicação.

Chefe de Divisão de Recursos Humanos e de Avaliação, em regime 
de substituição (desde junho de 2012), no Gabinete de Planeamento e 
Políticas do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Orde-
namento do Território (MAMAOT), com competências em matéria de 
coordenação do SIADAP 1 no MAMAOT, planeamento interno, gestão 
de recursos humanos, gestão do arquivo, documentação e expediente.

206959898 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Despacho n.º 6507/2013
Por despacho da Delegada de Saúde Regional do Norte, Dra. Maria 

Neto de Miranda Araújo, datado de 17 de abril de 2013, e ao abrigo do 
ponto 2 do artigo n.º 2 do Decreto -Lei n.º 202/96, de 23 de outubro, com 
a redação introduzida pelo Decreto -Lei n.º 291/09, de 12 de outubro, é 
publicada a alteração à composição da 22.ª Junta Médica de Avaliação 
do Grau de Incapacidade de deficientes civis da área geográfica corres-
pondente à Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., de acordo 
com o abaixo discriminado:

A Junta Médica n.º 22 funciona no Largo Paulo Orósio, 4700 -036 Braga, 
para atender os utentes dos concelhos de Braga, Esposende, Barcelos, Vila 
Nova de Famalicão, Guimarães, Vizela, Fafe, Cabeceiras de Basto, Celo-
rico de Basto, Vieira do Minho, Póvoa de Lanhoso, Amares, Vila Verde e 
Terras de Bouro, sendo integrada pelos seguintes elementos:

Junta Médica n.º 22
Presidente: Dr. Emídio Luís Carvalho de Morais, Assistente Graduado 

Sénior da Carreira Médica de Saúde Pública.

Vogais efetivos:
Dr. Manuel António da Silva Dias, Assistente Graduado da Carreira 

Médica de Saúde Pública;
Dr. Fernando Manuel Afonso Jacob, Assistente da Carreira Médica 

de Saúde Pública.

Vogais suplentes:
Dra. Maria Amparo Barreiro Carracedo, Assistente da Carreira Médica 

de Saúde Pública;
Dra. Ana Maria Azevedo Vasconcelos Correia, Assistente Graduada 

Sénior da Carreira Médica de Saúde Pública.

Este despacho produz efeitos a partir de 22 de abril de 2013.
06 -05 -2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano Manuel 

Castanheira de Oliveira.
206956916 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Direção-Geral da Administração Escolar

Declaração de retificação n.º 600/2013
Por terem sido publicados com inexatidão no aviso do Diário da 

República, 2.ª série, n.º 72, de 26 de março de 1997, a p. 3698, dados 
referentes à classificação profissional atribuída à docente Graça Maria da 
Silva Dinis, que concluiu, com aproveitamento, no biénio de 1994 -1996, 
a profissionalização em serviço, ao abrigo do Decreto -Lei n.º 287/88, 
de 19 de agosto, com a nova redação introduzida pelo Decreto -Lei 
n.º 345/89, de 11 de outubro, retifica -se que onde se lê:

«Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 

Classificação
profissional

(valores)

Ensino secundário

5.º grupo
Graça Maria da Silva Dinis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15»

 deve ler -se:

«Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 

Classificação
profissional

(valores)

Ensino secundário

1.º grupo:
Graça Maria da Silva Dinis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15»

 22 de abril de 2013. — O Diretor -Geral, Mário Agostinho Alves 
Pereira.
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 Despacho n.º 6508/2013
Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 14.º do Decreto -Lei 

n.º 287/88, de 19 de agosto, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
-Lei n.º 345/89, de 11 de outubro, pelo Decreto -Lei n.º 15 -A/99, de 
19 de janeiro e pelo Decreto -Lei n.º 127/2000, de 6 de julho, publica-
-se a classificação profissional atribuída, por meu despacho, no uso 
das competências próprias previstas naqueles diplomas, ao professor a 
seguir indicado, que concluiu o Curso de Profissionalização em Serviço, 
com aproveitamento, na Universidade Aberta, nos termos do Despacho 
n.º 10 151/2009, de 2 de abril, e do Despacho n.º 4037/2010, de 1 de 
março.

A classificação profissional produz efeitos a partir de 1 de setembro 
de 2010. 




