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Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, em 
conjugação com o n.º 2 da cláusula 6.ª do Acordo Coletivo de Trabalho 
n.º 1/2009, de 24 de setembro, do n.º 1 do artigo 1.º do Regulamento de 
Extensão n.º 1-A/2010, de 1 de março, e da Portaria n.º 213/2009, de 
24 de fevereiro, e após a homologação da ata do júri constituído para 
o efeito, se torna público que os trabalhadores abaixo identificados, 
recrutados de entre os diplomados da 12.ª edição, 2011-2012, do Curso 
de Estudos Avançados em Gestão Pública (CEAGP), concluíram com 
sucesso o período experimental, na carreira unicategorial de técnico 
superior, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, sendo o tempo de duração do referido período 
contado para efeitos da atual carreira e categoria:

Joana Maria Ferreira Rosa da Cruz Dinis — 17,2 valores
Francisco Magalhães Sequeira — 19 valores
31 de julho de 2013. — O Diretor-Geral, Paulo V. D. Correia.

207167589 

 Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte

Despacho n.º 10651/2013
Face à informação contida no relatório que me foi apresentado, em 

conformidade com o estatuído no artigo 23.º da lei n.º 2/2004 de 15 de 
janeiro na redação vigente, e considerando ainda o conhecimento de 
exercício de funções dirigentes de Adília Josefina Ribeiro Domingues, 
enquanto diretora de serviços de administração, que corresponde ao perfil 
pretendido para prosseguir as atribuições e objetivos da unidade orgânica, 
determino a renovação da comissão de serviço pelo período de três anos 
com efeitos a 19 de outubro de 2013 no cargo de diretora de serviços de 
administração da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, 
nos termos do disposto nos artigos 23.º e 24.º da citada lei.

A presente renovação é ainda fundamentada no perfil, experiência e 
conhecimentos adequados para o desempenho do cargo, demonstrados 
pelo Curriculum académico e profissional que é publicado em anexo e 
que faz parte integrante do presente Despacho.

Nota Curricular
Dados Pessoais — Adília Josefina Ribeiro Domingues, casada, nas-

cida em 20 -06 -1961, natural de Monção e residente na Rua: Fernando 
Morais, Lt 58, 5370 Mirandela.

Formação Académica:
Licenciatura em Direito.
Formação Profissional:
FORGEP — Curso de Formação em Gestão Pública.
Participou em diversas ações de formação, nas seguintes áreas:
1 — Recursos Humanos, Financeiros e Patrimoniais;
2 — Ciências Comportamentais;
3 — Técnicas de Informação e Conhecimento;
4 — Ciências Jurídicas.
Experiência Profissional:
Em 01/02/90 foi contratada pela Direção Regional de Agricultura de 

Trás -os -Montes para desempenhar funções de Consultadoria Jurídica.
Em 7 de maio de 1997 é nomeada Coordenadora do Núcleo de Apoio 

Jurídico da então Direção Regional de Agricultura de Trás -os -Montes;
Em 1 de dezembro de 2004 é nomeada Chefe de Divisão de Formação 

e Gestão de Recursos Humanos, em regime de substituição e por urgente 
conveniência de serviço, conforme Despacho n.º 20/DIR/2004, de 26 de 
novembro, do Sr. Diretor Regional de Agricultura de Trás -os -Montes e 
Despacho n.º 26 153/2004, publicado no Diário da República, 2.ª série 
em 17 -12 -2004.

Exerceu funções de Chefe de Divisão de Formação e Gestão de Re-
cursos Humanos em comissão de serviço de 29 -12 -2004 até 28 -02 -2007, 
conforme Despacho n.º 1021/2005 — publicado no D.R. n.º 11 de 17 
de janeiro de 2005, 2.ª série.

Em 1 de março de 2007, é nomeada em regime de substituição — Di-
retora de Serviços de Apoio e Gestão de Recursos, conforme Despacho 
n.º 10124/2007 publicado no D.R. n.º 105, 2.ª série, de 31 de maio.

Em 19 de outubro é nomeada em Comissão de Serviço — Dire-
tora de Serviços de Apoio e Gestão de Recursos, conforme Despacho 
n.º 25473/2007, publicado no D.R. 215, 2.ª série, de 8 de novembro.

Por despacho 15221/2010, publicado no D.R195, 2.ª série, de 7 de 
outubro, foi renovada a comissão de serviço no cargo de Diretora de 
Serviços de Apoio e Gestão de Recursos

Por Despacho n.º 13437/2012, publicado no D.R199, 2.ª série, de 15 
de outubro, foi mantida a comissão de serviços no cargo de Diretora de 
Serviços de Administração

Foi designada, como ponto focal da Direção Regional de Agricultura e 
Pescas do Norte, para desempenhar as funções de interlocutora junto da 

Equipa Interdepartamental para a igualdade do Ministério da Agricultura, 
do Mar do Ambiente e Ordenamento do Território.

30 de julho de 2013. — O Diretor Regional de Agricultura e Pescas 
do Norte, Manuel José Serra de Sousa Cardoso.

207166454 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Despacho n.º 10652/2013
Por despacho de 29 de dezembro de 2010, da Vogal do Conselho Dire-

tivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dra. Filomena 
Cardoso, foi autorizada a mobilidade interna consolidada da enfermeira 
Maria La Salete Fernandes Mota, do mapa de pessoal do Agrupamento de 
Centros de Saúde do Grande Porto II — Gondomar para o mapa de pes-
soal do Agrupamento de Centros de Saúde do Grande Porto VII — Porto 
Oriental, nos termos do artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 
fevereiro, com efeitos a 01 de janeiro de 2011.

30 -07 -2013. — O Vice -Presidente do Conselho Diretivo, Rui Afonso 
Moia Pereira Cernadas.

207166527 

 Despacho n.º 10653/2013
Na sequência do despacho de 8 de julho de 2013 do Dr. Rui Cernadas, 

Vice-Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de 
Saúde do Norte, I. P., torna-se pública a lista homologada de classi-
ficação final relativa ao processo de recrutamento de médicos, com a 
especialidade de Medicina Geral e Familiar, que concluíram o respetivo 
internato médico na 2.ª época de 2010, nas duas épocas de 2011 e na 
1.ª de 2012, para celebração de contrato de trabalho em funções públi-
cas por tempo indeterminado, tendo em vista a ocupação de postos de 
trabalho na categoria de Assistente, da carreira especial Médica, aberto 
pelo aviso n.º 4959/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 72, de 12 de abril de 2013:

Lista de classificação final 

Ordenação Nome Nota final

1.º Catarina Doroteia da Cunha Frutuoso  . . . . . . . . 15,80
2.º Francisco Manuel Mitelo Monteiro . . . . . . . . . . 15,36

 30 de julho de 2013. — O Vice-Presidente do Conselho Diretivo, 
Dr. Rui Afonso Móia Pereira Cernadas.

207166965 

 Despacho n.º 10654/2013
Por despacho de 29 de dezembro de 2010, da Vogal do Conselho Dire-

tivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dra. Filomena 
Cardoso, foi autorizada a mobilidade interna consolidada do enfermeiro 
Nuno Filipe Dias Pereira Inácio, do mapa de pessoal do Agrupamento 
de Centros de Saúde do Tâmega II — Vale do Sousa Sul para o mapa 
de pessoal do Agrupamento de Centros de Saúde do Grande Porto 
VII — Porto Oriental, nos termos do artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de fevereiro, com efeitos a 01 de janeiro de 2011.

30 -07 -2013. — O Vice -Presidente do Conselho Diretivo, Rui Afonso 
Moia Pereira Cernadas.

207166568 

 Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, I. P.

Declaração de retificação n.º 882/2013
Para os devidos efeitos se declara que a deliberação n.º 1395/2013, 

publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 126, de 3 de julho de 
2013, saiu com imprecisão, por isso se retifica que onde se lê:

«1.14 — [...] com exclusão dos referentes a acidentes de trabalho 
e a doenças profissionais;»




