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Pós-graduação em Instituições Financeiras pela Universidade Católica
do Porto;

Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança
e Serviços Marítimos

Atividade profissional:
Coordenador comercial na OPS — Organização Portuguesa de Seguros;
Assessor diretor de produção e comercial na empresa de Calçado
ACO SA;
Gestor de clientes empresa no Banco Nacional de Crédito Imobiliário;
Gestor de clientes particulares no Barclays Bank;
Responsável pelas empresas na zona de Vila Nova de Famalicão,
Santo Tirso e Trofa no Barclays Bank;
Diretor agência em Vila Nova de Famalicão no Barclays Bank.
207660027

Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural

Aviso n.º 3414/2014
No termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que no âmbito
do Programa de Rescisões por Mútuo Acordo aprovado pela Portaria
221-A/2013, de 8 de julho, Ana Cristina Ferreira Féria Baia, assistente
técnica em regime de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, cessou funções na DGRM, com efeitos a 31 de
dezembro de 2013.
27 de fevereiro de 2014. — O Diretor-Geral, Miguel Sequeira.
207660165

Instituto de Financiamento
da Agricultura e Pescas, I. P.

Aviso (extrato) n.º 3413/2014

Despacho n.º 3749/2014

Extensão de reconhecimento de organismo
de controlo e certificação
1 — Por despacho da Senhora Subdiretora-Geral, Eng.ª Filipa Osório,
de 21 de fevereiro de 2014, a CODIMACO — Controlo e Qualidade, L.da,
é reconhecida como Organismo de Controlo e Certificação para Ginja
de Óbidos e Alcobaça IGP, para o qual foi indigitado pelo respetivo
Agrupamento Gestor, uma vez que o mesmo já se encontra reconhecido
pela DGADR para produtos previstos no âmbito do Despacho Normativo
n.º 47/97 de 30 de junho de 1997, cumprindo os n.os 4 e 8 do Anexo IV do
mesmo Despacho Normativo e verificando-se que para o caso específico
também cumpre com o n.º 3 do mesmo anexo.
2 — A manutenção do reconhecimento fica condicionada à obtenção
de acreditação de acordo com a Norma ISSO/IEC 1765:2012 para o
produto referido.
3 — É publicado como anexo ao presente aviso a marca de certificação.
4 — O presente aviso produz efeitos a partir da data do despacho.
27 de fevereiro de 2014. — O Diretor-Geral, Pedro Teixeira.

1 — De acordo com o disposto nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e
alterada pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto, foi aberto procedimento
concursal para seleção do titular do cargo, de direção intermédia de 2°
grau, de Chefe de Unidade de Contencioso (DJU-UCTC), previsto no
n.º 2 dos artigos 1.º e 2° dos Estatutos do Instituto de Financiamento
da Agricultura e Pescas, I. P., aprovados pela Portaria n.º 393/2012, de
29 de novembro
2 — O referido procedimento foi publicitado e concluído de acordo
com os respetivos condicionalismos e formalismos legais, tendo o Júri
do concurso apresentado proposta de designação da licenciada Isabel
Maria Pereira de Matos, para o desempenho daquele cargo, com base
nos factos, razões e fundamentos constantes da referida proposta, que
integra o respetivo procedimento concursal.
3 — Tendo em conta a citada proposta de designação, considera-se
que a candidata proposta possui a competência técnica, a experiência
profissional e a aptidão necessárias para o exercício do cargo, bem como
o perfil adequado para o exercício das funções em causa.
4 — Pelo exposto, designo para o cargo de Chefe de Unidade de
Contencioso, a licenciada Isabel Maria Pereira de Matos em regime de
comissão de serviço, pelo período de três anos, com efeitos a partir de
1 de fevereiro de 2014, nos termos dos números 9 e 10 do artigo 21.º Lei
n.º 2/2004.
5 — A nota curricular da licenciada em apreço fica junta ao presente
despacho, dele fazendo integrante.
3 de fevereiro de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo do
IFAP, I. P., Luís Souto Barreiros.
Nota curricular
Dados Pessoais
Nome: Isabel Maria Pereira de Matos
Data de Nascimento: 31 de janeiro de 1965
Naturalidade: Lisboa
Habilitações Académicas
Licenciatura em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade
Católica de Lisboa, concluída em 16/10/1991
Pós-Graduação em Estudos Europeus, pelo Centro de Estudos Europeus da Universidade Católica de Lisboa, concluída em 1992
Pós-Graduação em Direito da Comunicação, pelo Instituto da Comunicação da Faculdade de Direito de Coimbra, concluída em 1993
Formação Profissional
Curso de Formação de Técnico de Formação Profissional, pelo Sinergia, concluído no ano de 1992
Estágio de advocacia da Ordem dos Advogados, concluído em outubro de 1993
Frequência do Seminário de Alta Direção, no ano de 2005
Diversa formação nas áreas jurídica, administração pública, agricultura e informática
Atividade Profissional

207656707

Chefe da Unidade de Contencioso do Departamento Jurídico do
IFAP, I.P -desde 2007
Chefe de Serviço do Serviço de Contencioso da Direção Jurídica do
IFADAP/INGA — de 2003 a 2007

