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

26 de julho de 2013. — A Ministra da Agricultura e do Mar, Maria 
de Assunção Oliveira Cristas Machado da Graça.

Nota curricular
Maria Margarida Casquinha Lopes do Nascimento, natural de Lisboa, 

nasceu a 30 de setembro de 1956, tem o Curso de Secretariado e Relações 
Públicas, da Escola Comercial Patrício Prazeres, Lisboa, terminado 
em 1976, ingressou na Administração Pública em março de 1977, no 
Ministério da Indústria e Tecnologia, como Secretária do Secretário-
Geral, março de 1978 Secretária do Gabinete de Desintervenções do 
Ministério da Indústria e Energia, é Assistente Técnica do quadro da 
Secretaria Geral do ex-Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento 
Rural e Pescas. Desde janeiro de 1980, exerce funções de Secretária 
Pessoal em Gabinetes de Membros do Governo, tendo sido a sua última 
nomeação em junho de 2011, como Secretária Pessoal da Ministra da 
Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, até 
à presente data.
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 Gabinete do Secretário de Estado da Alimentação 
e da Investigação Agroalimentar

Despacho n.º 12987/2013
1 - Ao abrigo do disposto na alínea c) 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, como técnico especialista do meu gabinete, para 
exercer funções da área da sua especialidade, o Doutor Jorge Miguel 
Morais Carvalho, com efeitos a partir de 26 de julho de 2013.

2 – O designado fica autorizado a exercer as atividades previstas na 
alínea a) do n.º 3 do artigo 7.º do referido Decreto-Lei.

3 - Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo Decreto-Lei, a 
nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho.

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

14 de agosto de 2013. — O Secretário de Estado da Alimentação e 
da Investigação Agroalimentar, Alexandre Nuno Vaz Baptista de Vieira 
e Brito.

Nota curricular
Jorge Miguel Morais Carvalho
Licenciou-se (2002) e doutorou-se (2011) em direito na Faculdade de 

Direito da Universidade Nova de Lisboa, onde exerce atividade docente.
Foi consultor do Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do 

Ministério da Justiça 2004).
Bolseiro da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (entre 2005 e 2008).
Diretor executivo do Estudo sobre a Justiça Económica, na Fundação 

Francisco Manuel dos Santos (2011 e 2012).
Adjunto do gabinete da Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente 

e do Ordenamento do Território (junho a julho de 2013)
Tem cerca de trinta trabalhos publicados, nas áreas do direito civil, 

direito processual civil e sistemas jurídicos comparados, com destaque 
para a dissertação de doutoramento, com o título Os Contratos de Con-
sumo — Reflexão sobre a Autonomia Privada no Direito do Consumo.
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 Despacho n.º 12988/2013
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 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 motorista no meu gabi-
nete, Fernando Manuel Ferreira dos Santos, assistente operacional da 
Direção -Geral de Alimentação e Veterinária, com efeitos a partir de 
26 de julho de 2013.

2 — Os encargos com a remuneração do designado são assegurados 
pelo serviço de origem e pelo orçamento do meu gabinete, nos termos 
dos n.os 12 e 13 do artigo 13.º do referido decreto -lei.

3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto -lei, a 
nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho.

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

14 de agosto de 2013. — O Secretário de Estado da Alimentação e 
da Investigação Agroalimentar, Alexandre Nuno Vaz Baptista de Vieira 
e Brito.

ANEXO

Nota curricular
1 — Dados pessoais:
Nome: Fernando Manuel Ferreira dos Santos.
Data de nascimento: 22 -10 -1963.

2 — Habilitações académicas: 1.º ano do curso geral do liceu.
3 — Experiência profissional:
De fevereiro de 2013 a 24 de julho de 2013, exerceu funções de 

motorista do Secretário de Estado da Alimentação e da Investigação 
Agroalimentar do XIX Governo constitucional.

De outubro de 2012 a janeiro de 2013, exerceu a função de motorista 
do diretor-geral de Alimentação e Veterinária.

De setembro de 2001 a setembro de 2012, desempenhou funções de 
motorista na Direção-Geral de Veterinária.

De abril de 1997 a agosto de 2001, desempenhou a função de moto-
rista do diretor-geral do Departamento de Estatística do Ministério do 
Trabalho e da Solidariedade.

De maio de 1994 a março de 1997, desempenhou funções de auxiliar 
de ação médica no Hospital Distrital de Santarém.

De agosto de 1986 a abril de 1994, foi auxiliar de ação médica no 
Hospital Distrital de Torres Novas.

4 — Formação profissional:
2005 — curso de formação de motoristas e condutores do Estado: 

aperfeiçoamento do Ministério das Finanças e da Administração Pública.
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 Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa 
e Vale do Tejo

Aviso n.º 12570/2013
Em cumprimento do disposto na alínea b) do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, na sequência 
da conclusão da 13.ª edição do Curso de Estudos Avançados em Gestão 
Pública — Curso Guerra Junqueiro (2012 -2013), do INA, foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com 
o licenciado Luís Carlos da Cruz Magalhães, tendo sido colocado na 
2.ª posição remuneratória e no nível remuneratório 15 da carreira/cate-
goria Técnica Superior, com efeitos reportados a 1 de agosto de 2013.

Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR conjugado 
com os n.os 2 e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experi-
mental terá a seguinte composição:

Presidente: Eufémia Maria Ramalho Condeixa Capucho, técnica 
superior na Divisão de Fitossanidade e Certificação da DRAPLVT;

Vogais efetivos: Elisabete Maria da Conceição Duarte Alcobia, técnica 
superior na Divisão de Fitossanidade e Certificação da DRAPLVT e 
Sandra de Jesus Coelho Ferreira, técnica superior na Divisão de Gestão 
de Recursos Humanos da DRAPLVT.

O período experimental inicia -se com a celebração do contrato e 
tem a duração de 180 dias, correspondente à duração determinada pelo 
disposto no artigo 76.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, de acordo 
com regulamento de extensão n.º 1 -A/2010, de 2 de março (extensão do 
acordo coletivo de trabalho n.º 1/2009, de 28 de setembro).

27 de setembro de 2013. — O Diretor Regional-Adjunto, Paulo Co-
rado.
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 MINISTÉRIO DA SAÚDE

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

Aviso (extrato) n.º 12571/2013
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 sequência 
de procedimento concursal aberto pelo aviso n.º 14914/2010, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 145, de 28 de julho de 2010, foi 
celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeter-
minado, com efeitos a partir de 25 de julho de 2013, com a trabalhadora 




