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gem do Porto — www.portal.esenf.pt (área de recursos humanos) e afixada nos locais de estilo do edifício sede da Escola Superior de Enfermagem do Porto, Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 4200-072 Porto.
6 de fevereiro de 2014. — O Presidente, Paulo José Parente Gonçalves.
207601301
Declaração de retificação n.º 158/2014
Para os devidos efeitos se declara que o despacho n.º 1821/2014,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 25, de 5 de fevereiro de
2014, saiu com a seguinte inexatidão, que assim se retifica:
Onde se lê «técnica superior Paula Maria Rocha Seixas» deve ler-se
«assistente técnica Paula Maria Rocha Seixas».
5 de fevereiro de 2014. — O Presidente, Paulo José Parente Gonçalves.
207598939
Declaração de retificação n.º 159/2014
Para os devidos efeitos se declara que o despacho n.º 1820/2014,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 25, de 5 de fevereiro de
2014, saiu com a seguinte inexatidão, que assim se retifica:
Onde se lê «técnica superior Catarina Marília Sousa Moreira Barbosa» deve ler-se «assistente técnica Catarina Marília Sousa Moreira
Barbosa».
5 de fevereiro de 2014. — O Presidente, Paulo José Parente Gonçalves.
207598914
Declaração de retificação n.º 160/2014
Para os devidos efeitos se declara que o aviso (extrato) n.º 1879/2014,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 27, de 7 de fevereiro de
2014, saiu com a seguinte inexatidão, que assim se retifica:
Onde se lê «O Presidente, Paulo José Parente Gonçalves.,» deve
ler-se «A Presidente do Júri, Virgínia Moreira.».
7 de fevereiro de 2014. — A Presidente do Júri, Virgínia Moreira.
207604794
Despacho n.º 2544/2014
Nos termos das competências que me são conferidas pelo artigo 48.º dos Estatutos da ESEP, homologados pelo Despacho normativo
n.º 26/2009, de 16 de julho, do Ministro da ciência, tecnologia e ensino
superior, publicado no Diário da República n.º 136, 2.ª série, de 16 de
julho, e pelo artigo 123.º do Regime jurídico das instituições de ensino
superior, Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, nomeio, em comissão de
serviço, Administradora da ESEP:
Virgínia Cláudia Teixeira Moreira, técnica superior da ESEP, com
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, considerando o relevante currículo, conforme nota curricular publicada em
anexo, e a larga experiência profissional no âmbito da gestão financeira,
orçamental e de recursos humanos, sendo possuidora da experiência,
formação e competências técnicas adequadas ao exercício das funções
inerentes ao cargo de Administrador, renovando, deste modo, a confiança
pelo trabalho que tem vindo a desenvolver neste cargo desde 2009.
A presente nomeação produz efeitos à data de 16 de janeiro de 2014.
5 de fevereiro de 2014. — O Presidente, Paulo José Parente Gonçalves.
ANEXO
Nota curricular
1 — Dados pessoais
Nome: Virgínia Cláudia Teixeira Moreira
Data de Nascimento: 14 de março de 1976
Naturalidade: Mafamude
2 — Formação Académica
Licenciatura em Auditoria pelo Instituto Superior de Contabilidade e
Administração do Porto, dezembro 2001 — média de 14 valores;
Bacharelato em Contabilidade e Administração pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, junho 1997 — média
de 14 valores.
3 — Experiência profissional (mais relevante)
Administradora da Escola Superior de Enfermagem do Porto (desde
dezembro de 2010);

Coordenadora Geral de Serviços na Escola Superior de Enfermagem
do Porto (entre janeiro e dezembro de 2009);
Técnica Superior, na área da contabilidade, desde outubro de 2005,
tendo exercido funções no Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto,no período compreendido entre outubro de 2005
e fevereiro de 2006, e na Escola Superior de Enfermagem do Porto
desde essa data;
Técnica, na área da contabilidade, no Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, no período compreendido entre julho
de 1999 e outubro de 2005;
Assistente convidada do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, na área de contabilidade pública, no período
compreendido entre dezembro de 2002 e novembro de 2009;
Formadora na área de contabilidade pública desde 2006.
4 — Formação Profissional (mais relevante)
«XIII congresso internacional de custos», realizado em 2013, com a
organização da OTOC;
Curso de formação «Integrar diferentes instrumentos de gestão
na construção do orçamento», realizado em 2013, com a duração de
30 horas, organizado pelo INA, com a classificação final de 17 valores;
Seminário «Reforma da Administração Financeira do Estado — contributos para uma mudança sustentável», realizado em 2013, com a
duração de 8 horas, e organizado pela OTOC;
Curso de formação «O novo estatuto do pessoal dirigente», realizado
em 2012, com a duração de 14 horas, organizado pelo IGAP;
«Seminário sobre responsabilidade financeira de titulares de cargos
públicos», realizado no ano de 2011, com a duração de 8 horas, organizado pelo INA;
Curso de formação «Conceção, gestão e operacionalização do SIGADAP (1, 2 e 3)», realizado em 2011, com a duração de 14 horas,
organizado pelo INA;
Curso de formação «O novo código de contratação pública», realizado
em 2010, com a duração de 21 horas, organizado pelo INA;
«Curso de Alta Direção em Administração Pública», realizado em
2009, com a duração de 530 horas, organizado pelo INA, com a classificação final de 16,6 valores;
«Diploma de especialização em Avaliação de Desempenho», realizado
entre abril e julho de 2008, com a duração de 120 horas, organizado pelo
INA, com média final de 17,3 valores;
Curso de formação «Planeamento Estratégico no Ensino Superior»,
realizado entre 26 de novembro e 11 de dezembro de 2008, organizada
pela FIPP, com uma duração de 15 horas;
Curso de formação «Auto e hetero avaliação do desempenho de
serviços da AP», realizado de 10 a 13 de novembro de 2008, com a
duração de 30 horas, organizado pelo INA.
5 — Informações complementares
Inscrição como Técnico Oficial de Contas n.º 36100, desde 1997.
207598769
Despacho (extrato) n.º 2545/2014
Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro, e por força do disposto no artigo 73.º, e na alínea c)
do n.º 1 do artigo 76.º, da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, e após
homologação da ata do júri constituído para o efeito, por deliberação do
Presidente em 4 de fevereiro de 2014, torna-se público a conclusão com
sucesso, do período experimental na carreira de Técnico Superior, de
acordo com o respetivo processo de avaliação, elaborado nos termos do
disposto no n.º 4 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro,
na sequência da celebração de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado do técnico superior Manuel José Teixeira
Pereira, com a classificação final de 17 valores.
6 de fevereiro de 2014. — O Presidente, Paulo José Parente Gonçalves.
207599879

UNIVERSIDADE DOS AÇORES
Contrato (extrato) n.º 109/2014
Por despacho do Vice-Reitor da Universidade dos Açores de 16 de
janeiro de 2014:
É autorizado o Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo
Indeterminado de Pedro Miguel Silva Gonçalves Pimentel como Pro-

