1238

Diário da República, 2.ª série — N.º 10 — 15 de janeiro de 2014

Urbana, I. P., de 7 de novembro de 2013, foi autorizado o pedido de
licença sem remuneração, pelo período de 29 dias, nos termos do artigo 234.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, à assistente técnica
Rute Maria Machado Aires Trindade, pertencente ao mapa de pessoal
deste Instituto, com efeitos a partir de 18 de dezembro de 2013 e até
15 de janeiro de 2014.
26 de dezembro de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, Vítor
Manuel Roque Martins dos Reis.
207515045

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO MAR
Gabinete do Secretário de Estado da Agricultura

Ângela Pais da Graça Lobo, nos termos do artigo 64.º da Lei n.º 12A/2008, de 27 de fevereiro, tendo sido celebrado contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, ao abrigo do disposto no
n.º 3 do artigo 17.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, com efeitos
a 13 de dezembro de 2013, integrando, assim, um posto de trabalho do
mapa de pessoal desta Direção-Geral e sendo posicionado na 10.ª posição
remuneratória, nível remuneratório 45.º da tabela remuneratória única,
mantendo o mesmo posicionamento remuneratório detido na Agência
Portuguesa do Ambiente, o serviço de origem.
30 de dezembro de 2013. — O Diretor-Geral, João Fonseca Ribeiro.
207516122

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte

Despacho n.º 680/2014

Despacho n.º 682/2014

1 — Ao abrigo do disposto na alínea c) 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, como técnico especialista do meu gabinete,
para exercer funções da área da sua especialidade, o licenciado Nuno
José Rebelo de Andrade Noronha de Alarcão, com efeitos a partir de
1 de janeiro de 2014.
2 — Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do referido decreto-lei, o designado aufere, a título de remuneração mensal, o montante correspondente ao nível remuneratório 45 da tabela remuneratória
única.
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.

De acordo com o disposto nos Artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de
15 de Janeiro, com as alterações introduzidas 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, foi aberto o procedimento concursal e
procedeu-se à publicitação do processo de seleção do titular do cargo
Direção Intermédia de 2.º Grau — Chefe de Divisão de Planeamento,
Ajudas e Estatística — constante do Despacho n.º 13474/2012, de 16 de
outubro e republicado através do Despacho n.º 4708/2013, de 4 de abril,
no Jornal Público, no Diário da República e na Bolsa de Emprego
Público.
Decorreram as operações de seleção, a cargo do Júri, de acordo com
os métodos então publicitados na Bolsa de Emprego Público.
Cumpridos todos os formalismos legais e concluídas as operações de
seleção, propôs o Júri, como resultado do respetivo processo de escolha e
nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 21.º do Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro,
para desempenhar o cargo o candidato, Óscar da Cruz Esteves.
Tendo em conta os fundamentos/razões apresentados pelo Júri na
respetiva informação que integra o procedimento, considero que face
aos mesmos, o candidato, Óscar da Cruz Esteves, possui competência
técnica e aptidão para o exercício de funções de direção, coordenação
e controlo, correspondendo ao perfil exigido.
Assim, designo para o cargo de Chefe de Divisão de Planeamento,
Ajudas e Estatística o Licenciado, Óscar da Cruz Esteves, em comissão de serviço e pelo período de 3 anos, nos termos do n.º 9 e 10 do
artigo 21.º, da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com a nova redação dada
pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro.
O presente despacho produz efeitos a 19 de novembro de 2013.

7 de janeiro de 2014. — O Secretário de Estado da Agricultura, José
Diogo Santiago de Albuquerque.
Nota curricular
Nome: Nuno José Rebello de Andrade Noronha de Alarcão
Data de Nascimento: 23 de dezembro de 1984.
Naturalidade: Lisboa.
Habilitações académicas:
● Licenciatura em Engenharia Zootécnica pelo Instituto Superior de
Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa - 2002-2007;
● Mestrado Executivo em Gestão Empresarial pelo ISCTE – Instituto
Universitário de Lisboa – 2012.
Atividade profissional:
● Técnico Responsável pelo acompanhamento das políticas agrícolas
na Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito
Agrícola de Portugal - CONFAGRI, entre abril de 2010 e dezembro
de 2013, desempenhando funções de acompanhamento da evolução do
sector agrícola a nível nacional e comunitário, focando-se, sobretudo, na
evolução e execução do programa de desenvolvimento rural nacional;
elaboração de projetos de investimento; formação e apoio técnico;
● Estagiário na Terraval, Lda. entre março de 2009 e abril de 2010,
desempenhando funções de elaboração de projetos agrícolas; lecionação
da disciplina de Produção Agrária na Fundação Odemira;
● Estagiário na Agri-ciência – Consultores de Engenharia Lda. entre
março e julho de 2008, desempenhando funções de avaliação de propriedades rústicas.
Formação profissional mais relevante:
● Curso Prático Intensivo de Projectos de Investimento na Empresa
Agrícola e Agro-Indústria – Softimbra, Lda. – 2002;
● Curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores, Certificado
de Aptidão Profissional (CAP) – Espiral Soft – 2008.
207518083

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de contas)
Nota curricular
Dados Pessoais
Óscar da Cruz Esteves, nascido a 19 de maio de 1967, natural de Póvoa
de Agrações, concelho de Chaves, distrito de Vila Real.
Habilitações Académicas
Licenciatura em Engenharia Florestal pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro — UTAD (1994).
Formação Profissional
Estágio profissional na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro,
intitulado “Avaliação do estado nutritivo da Juglans regia em Trás-os-Montes” (maio de 1993 a junho de 1994);
Curso de “Técnico Especialista de Informação por E. A. C. (Analistas)” , no Instituto de Tecnologias Avançadas — Porto (junho a dezembro
de 1987).
Experiência Profissional

Direção-Geral de Política do Mar
Despacho n.º 681/2014
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 37.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, conjugado com o n.º 3 do artigo
n.º 17.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna-se público que,
obtida a anuência do serviço de origem, foi autorizada a consolidação
definitiva da mobilidade interna na categoria da técnica superior Maria

Chefe de Divisão Planeamento, Ajudas e Estatística da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte em regime de substituição
(desde abril de 2013);
Técnico da Divisão de Planeamento, Ajudas e Estatística da Direção
Regional de Agricultura e Pescas do Norte (outubro 2012 a abril de
2013);
Coordenador do Núcleo de Controlo de Macedo de Cavaleiros — Divisão de Controlo da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte
(junho de 2007 a outubro de 2012);

