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Diário da República, 2.ª série — N.º 15 — 20 de janeiro de 2012
Vale do Tejo, IP/ACES da Grande Lisboa VIII/Sintra — Mafra ficando a
auferir a remuneração correspondente à 2.ª posição remuneratória, nível
11 da tabela única remuneratória da carreira de técnico superior, no valor
de € 1 201,48 (mil duzentos e um euros e quarenta e um cêntimos).
Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex-vi n.º 2
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a
seguinte composição:
Presidente: Ana Cristina Silva Cunha Almeida Rocha — técnico superior Vogais efectivos: Joaquim Alberto Fernandes Martins — diretor
executivo do ACES VIII Sintra/Mafra, que substituirá o presidente nas
suas faltas ou impedimentos e Noemia Luísa Ataíde Regueira Caetano
Alves Gonçalves — Médica -assistente graduada de saúde pública;
Vogais suplentes: — Paulo Jorge Marques Victorino — enfermeiro
especialista, e Maria dos Prazeres Moreira da Marça — médica — chefe
de serviço
O período experimental inicia-se com a celebração do referido contrato
e tem a duração de 180 dias, correspondente à duração determinada pelo
disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 76.º da Lei n.º 59/2008, de 11
de setembro, conjugado com o n.º 2, da cláusula 6.ª do acordo coletivo
de trabalho n.º 1/2009, de 28 de setembro e regulamento de extensão
n.º 1-A/2010, de 2 de março.
10 de janeiro de 2012. — O Presidente da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Luis Manuel de Paiva
Gomes Cunha Ribeiro.
205597088

Inspeção-Geral das Atividades em Saúde
Aviso n.º 898/2012
Para os devidos efeitos torna-se público que, Julieta Dias Ribeiro
do Carmo Ribeiro Ferraz, Paulo Jorge Casimiro Meleiro, José Daniel
Abreu de Sousa, Marta Maria de Sousa Henrique Gonçalves e José Pedro
Afonso Príncipe Diogo, nomeados inspetores, da carreira especial de
inspeção, concluíram com sucesso o período experimental.
1 de janeiro de 2012. — O Inspetor-Geral, Fernando César Augusto.
205595881

Instituto da Droga e da Toxicodependência, I. P.
Delegação Regional do Alentejo
Despacho n.º 804/2012
Termo de Período Experimental
Para efeitos do n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, conjugado com os artigos 73.º a 78.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de
setembro, da Cláusula 6.ª do Acordo Coletivo de Trabalho n.º 1-A/2009,
de 28 de setembro, e do Regulamento de Extensão n.º 1-A/2010, de 1
de março, declaro a conclusão com sucesso do período experimental da
Assistente Técnica, Carla Alexandra Coutinho Dias, com a Avaliação
Final de 17,75 (dezassete vírgula setenta e cinco) valores.
9 de janeiro de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo, João
Castel-Branco Goulão.
205596545

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
Aviso n.º 899/2012
Ao abrigo do disposto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 22 528, de 15 de
maio de 1933, e do §1.º do artigo 16.º da Portaria n.º 18 873, de 11 de
dezembro de 1961, faz-se pública a lista dos nomes dos membros eleitos,
e respetivos cargos académicos, em sessão plenária de 15 de dezembro
de 2011, na Academia das Ciências de Lisboa, a saber:
Prof. Doutor Adriano José Alves Moreira, Presidente da Academia
das Ciências de Lisboa
Prof. Eng. Eduardo Romano de Arantes e Oliveira, Vice-Presidente
da Academia das Ciências de Lisboa
12 de janeiro de 2012. — O Secretário-Geral do Extinto Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, António Raul Capaz
Coelho.
205593767

Gabinete do Ministro
Despacho n.º 805/2012
os

Nos termos dos n. 2 e 3 do artigo 34.º da Lei Orgânica do Ministério da Educação e Ciência, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 125/2011,
de 29 de dezembro, conjugado com o disposto no n.º 2 do artigo 27.º
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.os 51/2005, de
30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, e
64/2011, de 22 de dezembro, aplicável por força do n.º 2 do artigo 6.º da
Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro:
1 — Designo, em regime de substituição, para exercer o cargo de
secretário-geral do Ministério da Educação e Ciência, o licenciado
António Raul da Costa Torres Capaz Coelho, cujo currículo académico
e profissional, que se anexa ao presente despacho, evidencia a competência técnica, aptidão, experiência profissional e formação adequadas
ao exercício das respetivas funções.
2 — O ora designado fica autorizado a prestar a atividade docente
ou de investigação nos termos do n.º 2 do artigo 16.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, na redação conferida pela Lei n.º 64/2011, de 22 de
dezembro, conjugado com a alínea f) do n.º 2 do artigo 27.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro.
3 — A presente designação produz efeitos a partir do dia 9 de janeiro
de 2012, assegurando o ora designado a direção dos serviços objeto de
fusão, nos termos das alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 31.º e n.º 3 do
artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 125/2011, de 29 de dezembro, até à entrada
em vigor do novo diploma orgânico da Secretaria-Geral do Ministério
da Educação e Ciência.
12 de janeiro de 2012. — O Ministro da Educação e Ciência, Nuno
Paulo de Sousa Arrobas Crato.
Síntese Curricular de António Raul
da Costa Torres Capaz Coelho
Cargo atual: Secretário-Geral do ex-Ministério da Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior.
Lugar de origem: Técnico Superior da carreira de Técnico Superior
do mapa de pessoal da Secretaria-Geral do ex-MADRP, com CTFPTI,
tendo ingressado naquela carreira em 1988.
Habilitações académicas e formação complementar:
Mestrando em “Direito em Ação”, especialidade em Ciências Jurídicas, pelo Departamento de Direito da UAL, parte escolar concluída
em junho de 1997 e dissertação entregue, encontrando-se a aguardar
marcação das provas públicas;
Pós-Graduações em Direito da Sociedade da Informação, pela Faculdade de Direito, da Universidade de Lisboa e pela Associação Portuguesa
de Direito Intelectual; em Ciências Jurídicas “Direito em Ação”, pelo
Departamento de Direito da Universidade Autónoma de Lisboa; em
Estudos Europeus, Dominante Jurídica, pelo Centro de Estudos Europeus, da Faculdade de Ciências Humanas, da Universidade Católica
de Lisboa;
Licenciatura em Direito, pela Faculdade de Ciências Humanas da
Universidade Católica de Lisboa;
Diversos cursos de formação profissional, designadamente nas áreas
do Direito, das Finanças Públicas, da Gestão e da Administração Pública
e da Informática.
Experiência profissional:
1997/2012 — Desempenho dos cargos de Secretário-Geral dos Ministérios da Ciência e da Tecnologia; da Ciência e do Ensino Superior;
da Ciência, Inovação e Ensino Superior; e da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior, do XIII ao XIX GC;
1997 — Desempenho do cargo de Adjunto do Secretário-Geral do
Ministério da Ciência e da Tecnologia;
1993/1996 — Desempenho dos cargos de Chefe da Divisão de Apoio
Jurídico e de Diretor de Serviços de Recursos Humanos da Secretaria-Geral do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das
Pescas;
1991/1994 e 1996/1997 — Desempenho de diferentes cargos em
gabinetes de membros do Governo, incluindo os de Chefe de Gabinete,
Adjunto, Conselheiro Técnico e Assessor;
1986/1987 e 1987/1991 — Realização do estágio de advocacia, tendo
sido inscrito na Ordem dos Advogados, em 1987.
Outras atividades e referências curriculares de maior destaque:
Coordenador estratégico na implementação, desde 27 de outubro de
2006, na Secretaria-Geral do ex-Ministério da Ciência, Tecnologia e

