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Percurso Profissional:

Carreira profissional e cargos desempenhados:

Técnico Especialista no Gabinete da Secretária de Estado da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior entre 1 de julho de 2016 e 16 de outubro
de 2018; Investigador do Instituto de História Contemporânea da mesma
Universidade, onde desempenhou funções de coordenação do Work
Package «Indicadores. Impacto Científico e Cultural» (WP20). Neste
âmbito, integra redes europeias sobre avaliação científica da investigação
e políticas de acesso aberto.
Tem desenvolvido investigação científica em História, em cruzamento
com outras disciplinas. Participou em distintos projetos de investigação,
em contexto nacional e internacional, dos quais resultaram diversas publicações, apresentações e organizações de eventos científicos. Exerceu
funções de arbitragem científica em revistas internacionais.
311811041
Despacho n.º 11165/2018
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 apoio técnico-administrativo no meu
Gabinete Ricardo Nuno Ribeiro Ferreira, assistente técnico do mapa de
pessoal do Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira.
2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido decreto-lei,
a nota curricular do ora designado é publicada em anexo ao presente
despacho, que produz efeitos a 17 de outubro de 2018.
3 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado
decreto-lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.
30 de outubro de 2018. — O Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Alberto Sobrinho Teixeira.
Nota curricular
Nome: Ricardo Nuno Ribeiro Ferreira;
Habilitações literárias: 12.º Ano em Administração; Curso de Técnico
de Contabilidade e Gestão do IEFP;
Categoria/Carreira: Assistente Técnico/Tesoureiro;
Formação profissional: diversa formação profissional no âmbito das
funções desempenhadas;
Atividade profissional:

Secretária pessoal da Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior do XXI Governo Constitucional entre 26 de novembro
de 2015 e 16 de outubro de 2018;
Secretária pessoal do Secretário de Estado do Ensino Superior e da
Ciência do Ministério da Educação e Ciência do XX Governo (2015);
Secretária pessoal do Secretário de Estado do Ensino Superior do
Ministério da Educação e Ciência do XIX Governo (2011-2015);
Apoio administrativo e secretariado do Gabinete de Imprensa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do XVII e XVIII Governos (2005-2011);
Apoio administrativo e secretariado do Gabinete de Imprensa do
Ministério da Ciência, Inovação e Ensino Superior do XVI Governo
(2004-2005);
Telefonista, apoio administrativo e secretariado do Gabinete de Imprensa do Ministério da Ciência e Ensino Superior do XV Governo
(2002-2004);
Telefonista do Ministério da Ciência e Tecnologia do XIV Governo
(2002).
311812151
Despacho n.º 11167/2018
1 — Ao abrigo do disposto na alínea d) 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 para exercer as funções de secretária pessoal
no meu Gabinete Ana Mafalda Jardim Temes de Oliveira.
2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido decreto-lei,
a nota curricular da ora designada é publicada em anexo ao presente
despacho, que produz efeitos a 17 de outubro de 2018.
3 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado
decreto-lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.
30 de outubro de 2018. — O Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Alberto Sobrinho Teixeira.
Nota curricular
Nome: Ana Mafalda Jardim Temes de Oliveira.
Habilitações académicas:

De 26 de novembro de 2015 a 16 de outubro de 2018, desempenhou
funções de apoio técnico-administrativo no Gabinete da Secretária de
Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do XXI Governo
Constitucional;
De 30 de outubro de 2015 a 25 de novembro de 2015, desempenhou
funções de apoio técnico-administrativo no Gabinete do Secretário de Estado do Ensino Superior e da Ciência do XX Governo Constitucional;
De 15 de dezembro de 2014 a 29 de outubro de 2015, desempenhou
funções de apoio técnico-administrativo no Gabinete do Secretário de
Estado do Ensino Superior do XIX Governo Constitucional;
De 10/01/2006 até 14 de dezembro de 2014 — Contrato individual
de trabalho por tempo indeterminado no Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira;
De 01/03/2005 a 30/10/2005 — Contrato a termo incerto como Assistente de Auditor na empresa Manuel L. Brito e Associados.
Outras Competências: Boa compreensão oral e de leitura da língua
inglesa; bons conhecimentos de Windows, Microsoft Office, SIGE II,
Smartdocs.
311815302

De 1 de abril de 2016 até 16 de outubro de 2018 exerceu funções
de secretária pessoal no gabinete da Secretária de Estado da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior do XXI Governo Constitucional;
Desde novembro de 2012 até 31 de março de 2016 exerceu funções
no Centro República — Centro de Documentação e Estudos sobre a
História da I República e do Republicanismo, na Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde assegurou o
apoio a nível de secretariado e organização de congressos.
Exercício de funções como secretária em diversas empresas, prestando
apoio à direção na organização e preparação de cerimónias públicas,
assegurando as Relações Públicas.
311812143

Despacho n.º 11166/2018

Despacho n.º 11168/2018

1 — Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º, nos
n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012,
de 20 de janeiro, designo para exercer as funções de secretária pessoal
no meu Gabinete Célia Luísa Carloto Moleiro.
2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido decreto-lei,
a nota curricular da ora designada é publicada em anexo ao presente
despacho, que produz efeitos a 17 de outubro de 2018.
3 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado
decreto-lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.

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 funções de apoio técnico-administrativo no meu
Gabinete Maria da Luz Teixeira Cardoso Batista, assistente técnica do
mapa de pessoal da Secretaria-Geral da Educação e Ciência.
2 — Os encargos com a remuneração da designada são assegurados
pela Secretaria-Geral da Educação e Ciência e pelo orçamento do meu
Gabinete, nos termos do n.º 14 do artigo 13.º do mesmo decreto-lei.
3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido decreto-lei,
a nota curricular da ora designada é publicada em anexo ao presente
despacho, que produz efeitos a 17 de outubro de 2018.
4 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado
decreto-lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.

30 de outubro de 2018. — O Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Alberto Sobrinho Teixeira.
Nota curricular
Nome: Célia Luísa Carloto Moleiro.
Habilitações académicas: 12.º Ano, área de saúde.

Curso Técnico-Profissional de Turismo;
Cursos de Inglês e Francês.
Carreira profissional e cargos desempenhados:

30 de outubro de 2018. — O Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Alberto Sobrinho Teixeira.

