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n.º 11321/2009, publicitado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de
8 de maio de 2009, que se encontra disponível na página eletrónica da
Agência Portuguesa do Ambiente, I. P..
28 — O formulário de candidatura deve, obrigatoriamente, ser acompanhado dos seguintes documentos:
a) Curriculum Vitae detalhado, devidamente datado e assinado pelo
candidato;
b) Fotocópia do certificado de habilitações literárias;
c) Fotocópia dos documentos comprovativos das ações de formação
frequentadas, com indicação do período e carga horária;
d) Declaração, devidamente atualizada, com data reportada ao prazo
estabelecido para apresentação das candidaturas) e autenticada emitida pelo serviço ou organismo de origem, da qual conste, de forma
inequívoca, a existência e natureza da relação jurídica de emprego
público, a categoria e posição remuneratórias detidas e a antiguidade
na categoria, na carreira e na função pública, bem como as avaliações
de desempenho relativas aos últimos três anos e, na sua ausência, o
motivo que determinou tal facto, nos termos da alínea d) do n.º 2 do
artigo 11.º da Portaria;
e) Declaração com descrição pormenorizada de funções, emitida pelo
respetivo serviço, relativa a cada uma das atividades desenvolvidas e
respetiva experiência profissional, designadamente no último posto
de trabalho ocupado, com relevância para o presente procedimento
concursal.
29 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos será afixada
em local visível e público, disponibilizada na página eletrónica da Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. e notificada aos candidatos por uma
das formas previstas nas alíneas a), b), ou c) da “Portaria”.
30 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
31 — O júri tem a seguinte constituição:
Presidente: Eduardo Jorge Ferreira Santos — Diretor do Departamento
de Alterações Climáticas;
1.º Vogal efetivo: José Alberto Neto Paulino — Chefe de Divisão de
Adaptação e Monitorização, que substitui o Presidente nas suas faltas
ou impedimentos;
2.º Vogal efetivo: Pedro Manuel Ducla Soares Sottomayor Cardia — Técnico Superior;
1.º Vogal suplente: Maria Teresa Leite Costa Pereira — Técnica Superior;
2.º Vogal suplente: Hirondina Alves da Silva Simões — Técnica Superior.
32 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
discriminação.
33 — Em tudo o que não estiver expressamente previsto no presente
aviso, o procedimento concursal rege-se pelas disposições constantes
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e da “Portaria”.
15 de janeiro de 2019. — A Vogal do Conselho Diretivo da APA, I. P.,
Ana Teresa Perez.
311984561

AGRICULTURA, FLORESTAS
E DESENVOLVIMENTO RURAL
Gabinete do Ministro
Despacho n.º 1022/2019
1 — Ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 16.º do Decreto-Lei
n.º 11/2012, de 20 janeiro, exonero do cargo de Adjunto do meu gabinete,
a seu pedido, o licenciado Hugo Alberto Cordeiro Lobo, para o qual foi
nomeado através do meu Despacho n.º 1313/2016, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 18, de 27 de janeiro de 2016.
2 — O presente despacho produz efeitos a 15 de janeiro de 2019.
3 — Publique-se no Diário da República e promova-se a atualização
da página eletrónica do Governo.
17 de janeiro de 2019. — O Ministro da Agricultura, Florestas e
Desenvolvimento Rural, Luís Manuel Capoulas Santos.
311990393

Gabinete do Secretário de Estado da Agricultura
e Alimentação
Despacho n.º 1023/2019
1 — Ao abrigo do disposto na alínea a) 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 Chefe do meu Gabinete, o
licenciado Hugo Alberto Cordeiro Lobo, técnico superior do mapa de
pessoal do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral
dos Ministérios da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e
do Mar, com efeitos a 15 de janeiro de 2015.
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 mesmo 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.
23 de janeiro de 2019. — O Secretário de Estado da Agricultura e
Alimentação, Luís Medeiros Vieira.
Hugo Alberto Cordeiro Lobo
Data de Nascimento 29/05/1975
Licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade Nova — 1998
Janeiro de 2016 até janeiro de 2019 — Adjunto
Gabinete do Ministro da Agricultura, das Florestas e do Desenvolvimento Rural — Adjunto do Gabinete
Acompanhamento da área orçamental do Ministério
Funções de ligação às áreas tuteladas diretamente pelo Ministro,
incluindo a EDIA, e aos Gabinetes dos Secretários de Estado
Dezembro de 2012-dezembro de 2015 — Técnico Superior
Ministério da Agricultura e do Mar
Gabinete de Planeamento e Políticas
Direção de Serviços de Competitividade — Divisão de Mercados
Agrícolas
Representação regular do Ministério em Bruxelas, nos Comités de
Organização Comum de Mercados Agrícolas — Bruxelas
Preparação de reuniões da Plataforma de Acompanhamento das Relações na Cadeia Alimentar
Contributo Técnico na elaboração de Legislação Nacional relativa
aos setores leite e carnes
Julho de 2011-novembro de 2012 — Técnico Superior
Instituto de Financiamento de Agricultura e Pescas, I. P.
Gestão de processos de pagamento do Programa de Apoio Promoção
de Vinhos em Mercados de Países Terceiros
Novembro de 2009-julho de 2011 — Técnico Superior
Instituto de Desporto de Portugal, I. P.
Gestão Financeira e Orçamental
Responsável pelos Centros de Custos do Departamento de Medicina
Desportiva e Direções Regionais
Colaboração na Gestão Patrimonial
Fevereiro de 2000-outubro de 2009 — Técnico Superior
Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola, I. P.
Gestão de diferentes instrumentos da PAC, designadamente regime
de quotas leiteiras e Medidas de Mercado: Intervenção Pública, Armazenagem Privada
Janeiro de 1999-janeiro de 2000
Hortoguia, L.da
Gestor de Serviços
Junho a outubro de 1998
Companhia de Seguros Abeille Vie
Departamento Financeiro
Estagiário
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