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PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Gabinete da Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade
Despacho n.º 11630/2019
Sumário: Designa Ricardo Daniel do Rosário Rufino para exercer as funções de apoio técnico-administrativo no Gabinete da Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade.

1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos n.os 1 e 2 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 do meu gabinete Ricardo Daniel do Rosário Rufino.
2 — Para efeitos do disposto na alínea a) do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de
janeiro, a nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho.
3 — Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei, o presente despacho produz
efeitos a 26 de outubro de 2019.
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.
5 de novembro de 2019. — A Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa
Filomena Brás Lopes Monteiro.
Nota curricular

I — Dados Pessoais
Nome: Ricardo Daniel do Rosário Rufino
Data de nascimento: 16 de novembro de 1987
II — Habilitações Académicas
12.º ano de escolaridade
III — Experiência Profissional
Designer gráfico e web designer em regime freelancer, tendo como principais atividades a
produção de peças gráficas de promoção e divulgação da SGA — Society for Geology Applied to
Mineral Deposits e produção de peças gráficas para a OPG — Olimpíadas Portuguesas da Geologia.
Coordenador de Tecnologias no Centro de Ciência Viva do Lousal, tendo como principais atividades e responsabilidades a manutenção de hardware e software e criação de conteúdos gráficos
3D, produção de peças gráficas e meios audiovisuais de promoção e divulgação, desenvolvimento e
gestão de páginas web assistência técnica a redes e parque informático e manutenção de módulos
interativos e planeamento e execução de atividades educativas para o ensino experimental.
IV — Formação Complementar
Frequentou diversos cursos, seminários, congressos e ações de formação, dos quais se
destaca:
Formação de Jobshadowing no Parque Mineiro de Almadén e Universidade Castilla-La Mancha (2018).
Participação no The 2014 Ecsite Annual Conference — People, Planet, Peace no Museu de
Ciência e Cultura — Museon, na Holanda (2015).
Participação na 4.ª ScriptRun Restart, promovida pela Restart, Instituto de Criatividade, Artes
e Novas Tecnologias (2013).
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