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entidade gestora do Polo de Competitividade e Tecnologia das Indústrias de 
Base Florestal, assegurando a concretização do respetivo programa de ação.

Técnica Responsável pelo acompanhamento das políticas florestais 
na Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito 
Agrícola de Portugal – CONFAGRI, entre fevereiro de 2000 e fevereiro 
de 2010, onde desempenhava funções de acompanhamento da evolução 
do sector florestal a nível nacional e comunitário, representação a nível 
nacional em diversos fóruns de debate sobre a floresta portuguesa com 
os agentes de fileira, assessoria à Direção da Federação Nacional das 
Cooperativas de Produtores Florestais – FENAFLORESTA.

Coordenadora de equipa na URBE, entre junho de 1999 e fevereiro 
de 2010, onde efetuava a organização de congressos e seminários su-
bordinados a temas de urbanismo.

Técnica Florestal, em 1999, na Universidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro na elaboração de cartografia digital para projetos nacionais 
e internacionais.

Estágio curricular na criação de um Sistema de Informação Geográfico 
para os baldios de Ribeira de Pena.
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 Despacho n.º 13252/2013
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, de-
signo, para exercer funções de apoio técnico -administrativo no meu gabinete, 
Maria José Firmino de Jesus, assistente técnica do Instituto da Conservação 
da Natureza e das Florestas, I. P., com efeitos a partir de 26 de julho de 2013.

2 — Os encargos com a remuneração da designada 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 da designada 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.

21 de agosto de 2013. — O Secretário de Estado das Florestas e do 
Desenvolvimento Rural, Francisco Ramos Lopes Gomes da Silva.

ANEXO

Nota curricular
Nome: Maria José Firmino de Jesus.
Data de nascimento: 3 -5 -1953.
Habilitações académicas: 12.º ano.
Atividade profissional: assistente técnica do quadro de pessoal do 

Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB), a 
exercer funções desde 28 -6 -2011, no Gabinete de Apoio do Secretário 
de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, funções essas que 
constam de todas as tarefas inerentes ao apoio administrativo dado aos 
membros do Governo tais como tratamento de toda a documentação 
entrada e saída, digitalização, processamento de texto, cumprimento 
de despachos através da elaboração de ofícios, informações, circulares, 
classificação e arquivo de correspondência. Tratamento de requerimentos 
de deputados. Passagem a texto de todos os documentos respeitantes ao 
processo legislativo. Apoio aos adjuntos e assessores do Gabinete.

Anteriormente exerceu as seguintes funções: secretariado de apoio 
do Gabinete do Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento 
Rural (01 -02 -2013 a 24 -07 -2013; secretariado de apoio do Gabinete do 
Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural (28 -06 -2011 
a 31 -01 -2013; secretariado de apoio da Ministra do Ambiente e do Orde-
namento do Território (26 -10 -2009 a 27 -6 -2011); secretariado de apoio 
do Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desen-
volvimento Regional (12 -3 -2005 a 25 -10 -2009); secretariado de apoio 
do Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território (17 -7 -2004 a 
11 -3 -2005); secretariado de apoio da Secretária de Estado Adjunta e do 
Desenvolvimento Regional (24 -5 -2004 a 16 -7 -2004); secretariado de 
apoio do Secretário de Estado do Ordenamento do Território (8 -4 -2003 a 
23 -5 -2004); secretariado de apoio do Secretário de Estado Adjunto e do 
Ordenamento do Território (8 -4 -2002 a 8 -4 -2003) secretariado de apoio 
do Secretário de Estado do Planeamento (1 -11 -1999 a 8 -4 -2002); secre-
tariado de apoio da Ministra do Ambiente (22 -5 -1996 a 25 -10 -1999).

 Instituto da Conservação da Natureza 
e das Florestas, I. P.

Aviso n.º 12714/2013
Por ter sido publicado incorretamente na parte C o Aviso n.º 12496/2013, 

no Diário da República n.º 195, de 9 de outubro de 2013, dever ser con-
siderado nulo e sem quaisquer efeitos.

11/10/2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, João Rosa.
207318312 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Secretaria-Geral

Aviso n.º 12715/2013
Torna -se público que, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 38.º da 

Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação dada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, por despacho de 2 de setembro de 2013, do 
Secretário de Estado da Saúde, foi homologada a decisão de cessação do 
procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de trabalho 
na carreira e categoria de técnico superior para a Divisão de Informação e 
Relações Públicas desta Secretaria -Geral, aberto por Aviso n.º 12014/2012, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 175, de 10 de setembro de 
2012, com fundamento na superveniente ocupação do referido posto de tra-
balho em virtude do regresso de trabalhadora pertencente ao mapa de pessoal.

4 de outubro de 2013. — A Secretária -Geral, Sandra Cavaca.
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 Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Deliberação (extrato) n.º 1861/2013
Por deliberação de 9 de setembro de 2013 do Conselho Diretivo desta 

Instituição e precedendo 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, foi autorizada a celebração de contratos de trabalho em 
funções públicas, por tempo indeterminado, para o lugar de assistente da 
carreira especial médica, área profissional de Medicina Geral e Familiar, 
com os médicos abaixo identificados e para os postos de trabalho ali 
indicados, sendo posicionados na primeira posição remuneratória do 
nível 45, a que corresponde a remuneração mensal de dois mil setecen-
tos e quarenta e seis Euros e vinte e quatro cêntimos (2.746,24 euros), 
ao abrigo do previsto no Decreto -Lei n.º 177/2009, de 4 de agosto, na 
redação conferida pelo Decreto -Lei n.º 266 -D/2012, de 31 de dezembro, 
e de acordo com o Decreto -Regulamentar n.º 51 -A/2012, de 31 de de-
zembro, a conjugar com os termos do disposto na Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro, e das disposições da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, 
no âmbito do mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde do 
Norte, I. P./Agrupamentos de Centros de Saúde: 

Funções de secretariado no Gabinete Jurídico do Instituto da Conser-
vação da Natureza (ICN) de set. 1987 a 22 -5 -1999; apoio à presidência 
do Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza 
(SNPRCN) (9 -3 -1987 a set. 1987); Instituto de Gestão e Estruturação 
Fundiária (IGEF) (1978 a 9 -3 -1987); Direção Regional de Agricultura do 
Alentejo (24 -11 -1975 a jan. 1978); Procuradoria -Geral do Contribuinte 
em Luanda, Angola (1973 a agosto 1975); professora do ensino primário 
em colégio particular de Luanda, Angola (1971 -1973).

Formação complementar: Formação de Iwork (tratamento de texto em 
Machintosh); arquivo digital de documentos I e II; curso de Smartdocs 
da ICL, Excel 5.0, Word 6.0, Word for Windows 6.0 básico; curso de 
Windows (iniciação); Winword; curso de Inglês Fundamental; curso 
de Arquivo na DGAP.
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Ordenação Nome Nota Final Local de Colocação

1.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Catarina Doroteia da Cunha Frutuoso  . . . . . . . . . . 15,80 ACES do Cávado III — Barcelos/Esposende.
2.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Francisco Manuel Mitelo Monteiro . . . . . . . . . . . . 15,36 ACES do Grande Porto VII — Gaia.

 20/09/2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel Castanheira de Oliveira.
207301878 




