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Curso “Proteção ambiental”, (16 horas) em Braga, QUALITIVI-
DADE, em 2012;

Curso “Trabalho em equipa e dinâmica de grupos”, (18 horas) em 
Braga, QUALITIVIDADE, em 2011;

Curso “Comercialização e marketing agrícola”, (18 horas) em Braga, 
QUALITIVIDADE, em 2011;

Curso “Código da Contratação Publica”, (12 horas) em Braga, 
NERBA, em 2009;

Curso “Conceção e gestão de projetos de informação geográfica”, 
SIGNII, ESAPL: Ponte de Lima, em 2007;

Curso “GeoMedia Professional”, (de 26 a 30 de janeiro), na ESA-
PL — Ponte de Lima, lecionado pela INTERGRAPH, SA, em 2004;

Curso “Sistemas Digitais de informação Geográfica” (30 horas), 
Braga: DRAEDM, em 2003;

Curso “Sistemas de Informação Geográfica”, (24 horas) em Braga, 
NERBA, em 2002;

Curso “Microstation”, (de 18 a 22 de março), na DRAEDM — Braga, 
lecionado pela GEOMETRAL, SA, em 2002;

Participação nos debates para uma nova política de emparcela-
mento: — Agricultura e Emparcelamento, que decorreu nos dias 6 e 7 
de dezembro, organizado pelo Instituto de Hidráulica, Engenharia Rural 
e Ambiente e o Instituto Superior de Agronomia, em 2001;

Frequência no curso da Autodesk sobre o AutoCAD Map 2000 (40 ho-
ras), organizado pela Phinformática e micro sistemas, em 2000;

Frequência no curso da Autodesk sobre o AutoCAD 14 (40 horas), 
organizado pela Phinformática e micro sistemas, em 1999;

Frequência na ação de formação Folha de Cálculo — Excel 5.0 (30 ho-
ras), no âmbito do PROFAP, organizado pela DRAEDM, em 1997;

Frequência no curso de Posicionamento com GPS e Integração de 
Sistemas Digitais (35 horas), organizado pelo IDARN, em 1997;

Presença no I Simpósio Ibérico sobre a Bacia Hidrográfica do Rio 
Minho, que decorreu de 26 a 28 de junho, organizado pela Associação 
da Estação Hidrobiológica do Rio Minho, em 1996;

Participação no 2.º Congresso Nacional de Economistas Agríco-
las — Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento Rural, que decorreu 
nos dias 17, 18 e 19 de outubro, organizado pela Associação Portuguesa 
de Economia Agrária, em 1996;

Participação num Seminário com as temáticas: — Seguros na Agri-
cultura, Marketing dos Produtos Agrícolas e a Economia e o Ambiente, 
organizado pela revista Agroeconomia, em 1996;

Frequência no curso de Emparcelamento Rural Integrado (35 horas), 
organizado pela Direção Geral de Desenvolvimento Rural, em 1996;

Participação no I Seminário Florestal do Lima, organizado pela As-
sociação Florestal do Lima, em 1996;

Frequência num curso de Rede Viária em Zonas Regadas (6 horas), 
promovido pela “Direccion Provincial de La Corunhã do Ministério de 
Agricultura, Pesca y Alimentacion” de Espanha, em 1994;

Frequência num curso de Formação de Formadores (140 horas), 
promovido pela AGRESTA, em 1994;

Frequência num curso de Drenagem de Solos Agrícolas (105 horas), 
promovido pelo IDARN, em 1993;

Frequência num curso de Agricultura Biológica promovido pelo 
IDARN e pela AGROBIO, que decorreu de 12 a 31 de março, em 
1992;

Frequência num curso de Promotores de Desenvolvimento de Re-
cursos Humanos em Áreas Rurais, levado a cabo pela Associação de 
Telecentros Rurais de Portugal, que decorreu de 2 de maio a 30 de 
novembro, em 1991.

16 de julho de 2013. — O Diretor Regional de Agricultura e Pescas 
do Norte, Manuel José Serra de Sousa Cardoso.
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 Entidade Reguladora dos Serviços de Águas 
e Resíduos, I. P.

Despacho (extrato) n.º 10183/2013

Contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, celebrado

com o engenheiro Pedro Miguel Ferreira Cardoso da Silva

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, na sequência de 
um procedimento concursal aberto pelo Aviso n.º 20319/2011, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 197, de 13 de outubro, foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
com o engenheiro Pedro Miguel Ferreira Cardoso da Silva, tendo sido 
mantida a remuneração atualmente auferida, correspondente à 3.ª posi-

ção remuneratória e o nível remuneratório 19 da tabela remuneratória 
única, da carreira geral de técnico superior, a qual passa a integrar o 
mapa de pessoal desta Entidade Reguladora, com efeitos a partir de 
15 de julho de 2013.

17 de julho de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, Jaime 
Melo Baptista.
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 Despacho (extrato) n.º 10184/2013

Contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, celebrado

com a engenheira Patrícia Carla de Nunes Augusto Silvério
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, na sequência de 
um procedimento concursal aberto pelo aviso n.º 20319/2011, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 197, de 13 de outubro, foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
com a engenheira Patrícia Carla de Nunes Augusto Silvério, tendo sido 
mantida a remuneração atualmente auferida, correspondente à 3.ª posi-
ção remuneratória e o nível remuneratório 19 da tabela remuneratória 
única, da carreira geral de técnico superior, a qual passa a integrar o 
mapa de pessoal desta Entidade Reguladora, com efeitos a partir de 
15 de julho de 2013.

17 de julho de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, Jaime 
Melo Baptista.
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 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.

Aviso n.º 9834/2013
Faz -se público que, em cumprimento do disposto no n.º 30 do Regu-

lamento dos Concursos de Habilitação ao Grau de Consultor e de Provi-
mento na Categoria de Chefe de Serviço da Carreira Médica Hospitalar, 
aprovado pela Portaria n.º 177/97, de 11 de março foi, por deliberação do 
Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., 
de 18 de julho de 2013, homologada a lista de classificação final dos 
candidatos, no âmbito do Concurso de habilitação ao grau de consultor 
da carreira médica hospitalar, aberto pelo aviso n.º 848/2005 (2.ª série), 
publicado no Diário da República n.º 21, de 31 de janeiro, da área 
profissional abaixo indicada:

Radiodiagnóstico — Júri n.º 1 (ARS Norte)
Dr.ª Ana Maria Marques Galiza Carneiro — aprovado
Dr.ª Anabela Mesquita Ferrão — aprovado
Dr. Carlos Manuel Barbosa da Silva — aprovado
Dr.ª Filomena Maria Alves da Costa — aprovado
Dr.ª Maria João Seixas Negrais de Matos — aprovado
Dr.ª Maria Teresa Ferreira Vaz Guedes de Bacelar — aprovado
Dr.ª Paula Cristina Claro Tavares Coelho — aprovado
Dr. Pedro Alberto Froufe dos Santos — aprovado
Dr. Ricardo Augusto Cavadas Morais do Couto — aprovado

De acordo com o disposto no n.º 31.1 do Regulamento supracitado, a 
data de obtenção do grau de consultor dos médicos aprovados constantes 
desta lista reporta -se a 26 de março de 2013, data da publicação da pri-
meira lista da presente área profissional, conforme o aviso n.º 4288/2013 
(2.ª série), publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 60, de 26 de 
março de 2013.

22 de julho de 2013. — A Coordenadora da Unidade de Apoio à 
Gestão, Celeste Terêncio Silva.
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 Administração Regional de Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo, I. P.

Aviso (extrato) n.º 9835/2013

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º 
da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, na se-




