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ao Investimento Agrícola da DRAPLVT, sediada em Caldas da Rainha,
funções essas que desempenhou até novembro de 2012, altura em que
assume por nomeação o cargo de Chefe de Divisão da Delegação Regional do Oeste em regime de substituição, funções essas que mantém
atualmente.
Outras atividades de relevância ao longo do percurso profissional
Em 1993 participou num estudo de conservação da maçã Bravo de
Esmolfe realizado na Estação Agronómica Nacional, no departamento
de Fisiologia Vegetal.
Foi responsável desde 1995 até fins de 1998, pelo Campo de Demonstração de Proteção Integrada de Pomóideas (Macieira) instalado no Centro Experimental da Quinta de São João ao abrigo do PAMAF — Medida
4 (Formação Profissional).
Integrou no período de 1999 a 2001 as equipas de três projetos PAMAF
IED da área frutícola, na componente nutricional e regularização de
produções, sendo responsável pela participação da Direção Regional
de Agricultura Ribatejo e Oeste.
Entre fevereiro de 1998 e 2001, passou a acumular com as atividades
citadas anteriormente, trabalho de análise e validação de documentação
de projetos de investimento na área frutícola PAMAF — Medida 2.2.,
sendo em simultâneo responsável pelo delineamento de estratégias de
agricultura sustentável na ótica dos serviços regionais de agricultura
na área da fruticultura e desenvolvimento e demonstração de sistemas
de proteção e produção integrada, responsabilidade esta que mantém
ainda hoje.
Entre outubro de 2002 e 2007 foi responsável pela participação da
DRARO/DRAPLVT em três projetos AGRO-Medida 8-Ação 8.1 na
área da fruticultura.
Finais de 2007, e inicio de 2008, participou, como técnico especialista
em fruticultura, e no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural
2007-2013, no delineamento e elaboração do quadro estratégico para a
Região de Lisboa e Vale do Tejo para a Fileira Frutícola.
Formação profissional
Curso de Estatística Agrícola,
Curso de Proteção Integrada em Horticultura,
Curso prático de Proteção Integrada em Horticultura Protegida,
Curso de Formação de Formadores,
Curso de Estatística Agrícola,
Curso de “Proteção Integrada de Pomóideas,
Curso de “Comercialização de Produtos Agrícolas”,
Curso de “Solos e Fertilização de Pomóideas e Prunóideas.
Em 2000 frequenta uma Ação de Formação Complementar ao abrigo
do Regº (CEE) n.º 2078/92 — Medidas Agroambientais (Grupo IV),
sobre o tema “Estudo de Estratégias de Proteção Integrada de Pomóideas na Ótica dos Serviços Regionais de Agricultura”, com a duração
de 12 semanas;
Curso de “Regime Jurídico da Realização de despesas e Contratações
Públicas”.
Em 2001 Curso de “Gestão de Azoto e ambiente”.
Em 2004/2005 concluiu com aproveitamento o curso de “Especialização em fruticultura”, lecionado no ISA, em colaboração com a Associação Nacional de Produtores de Pera Rocha (ANP), com a duração
de dois semestres.
Em 2006 concluiu com aproveitamento, o curso “FORGEP — Programa de Formação em Gestão Pública”, ministrado pelo Instituto Nacional de Administração.
Em 2007 frequenta o Curso de aperfeiçoamento em Excel avançado.
Em 2013 frequenta o Curso de Tecnologia SIG: Gestão e Análise
de Informação
Em 2013 frequenta o Curso de Código de Procedimento Administrativo
Em 2014 frequenta o Curso de Sistemas de Controlo Interno na
Administração pública
208441978

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Gabinete do Ministro
Despacho n.º 2291/2015
A Lei n.º 21/2014, de 16 de abril, cria um novo quadro de referência
para a investigação clínica com seres humanos em Portugal, criando,
no seu artigo 39.º, o Registo Nacional de Estudos Clínicos (RNEC) que
constitui uma plataforma eletrónica para registo e divulgação dos estudos
clínicos, que promove a interação entre os diferentes parceiros na área
da investigação clínica, facilitando e incentivando o desenvolvimento
de investigação de elevada qualidade em benefício dos doentes, bem

como a divulgação da investigação clínica nacional ao público em geral,
aos profissionais e aos investigadores.
O RNEC é coordenado por uma comissão constituída por representantes da Comissão de Ética para a Investigação Clínica, do Instituto
Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P., e do INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P., sendo
presidida pelo representante desta última Instituição.
Nos termos do n.º 2 do artigo 39.º da referida Lei, a comissão responsável pela coordenação do RNEC é designada pelo membro do governo
responsável pela área da saúde.
Assim:
1 – Nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 39.º da
Lei n.º 21/2014, de 16 de abril, designo como membros da Comissão
responsável pela coordenação do Registo Nacional de Estudos Clínicos,
os seguintes elementos:
a) o Presidente do INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P., Dr. Eurico Castro Alves, na qualidade
de representante dessa Autoridade, que preside;
b) o Presidente da Comissão de Ética para Investigação Clínica,
Prof. Doutor Alexandre Quintanilha, na qualidade de representante
dessa Comissão;
c) o Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Saúde
Doutor Ricardo Jorge, I.P., Dr. Fernando de Almeida, na qualidade de
representante desse Instituto.
2 – O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da sua
publicação.
28 de janeiro de 2015. — O Ministro da Saúde, Paulo José de Ribeiro
Moita de Macedo.
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Centro Hospitalar do Oeste
Aviso n.º 2402/2015
Para conhecimento dos interessados, torna-se público que foi homologada por deliberação do Conselho de Administração deste Centro
Hospitalar de 11 de fevereiro de 2015, a lista de classificação final ao
procedimento concursal comum para recrutamento de trabalhadores com
relação jurídica de emprego público constituída, para preenchimento de
dezoito (18) postos de trabalho na carreira especial de enfermagem do
mapa de pessoal do Centro Hospitalar do Oeste, conforme pelo Aviso
n.º 10842/2014, publicado no Diário da República 2.ª série, n.º 187, de
29 de setembro de 2014:
Lista de classificação final
1 — Mónica Maria da Silveira Cordeiro Bettencourt — 20,00 Valores — a);
2 — Raquel Sofia Neves da Silva — 20,00 Valores — a);
3 — Eulália Sofia Rodrigues Luís — 20,00 Valores — b);
4 — Marisa Isabel Figueiredo Ferreira — 20,00 Valores — b);
5 — Raquel Patrícia Alves do Couto Bessa — 20,00 Valores — b);
6 — Sílvia Raquel da Costa Diogo — 20,00 Valores — c);
7 — Maria João Rodrigues dos Santos — 20,00 Valores — b;)
8 — Liliana Rodrigues Figueiredo Certo — 20,00 Valores — b);
9 — Cristina Maria Fernandes dos Santos — 20,00 Valores — b):
10 — Arlete Sofia Figueira dos Santos — 20,00 Valores — b);
11 — Patrícia da Silva Lopes — 20,00 Valores — b);
12 — Sérgio Manuel Murteira Ribeiro — 17,40 Valores;
13 — Fernanda Cristina Dias de Sousa — 16,80 Valores;
14 — Ana Margarida de Jesus Pereira Ribeiro — 16,40 Valores;
15 — Daniela Lopes Felizardo — 14,00 Valores — c;)
16 — Pedro Tiago Pinto Teixeira Rodrigues — 14,00 Valores;
17 — Fábio Cristiano Soares Martins — 12,40 Valores;
18 — Cristina Maria Leitão Batista — 10,40 Valores;
19 — Maria do Rosário Abreu Alves Galante — 10,00 Valores — d);
20 — Ana Maria Anunciação Costa Dias dos Santos — 10,00 Valores;
a) Após aplicação do segundo e terceiro critério de desempate;
b) Após aplicação do terceiro e quinto critério de desempate;
c) Após aplicação do terceiro e quarto critério de desempate;
d) Após aplicação do terceiro critério de desempate.
Ficam por este meio notificados todos os candidatos que, da referida
homologação da lista de classificação final, e, caso assim o entendam,
podem interpor recurso administrativo junto do membro do Governo
responsável pela área da saúde, no prazo de 10 dias úteis a contar do dia
seguinte à publicação do presente aviso no Diário da República.

