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SE Beja — SE Cuba (Retificativo P67-P98) com 4934.06 metros, com
origem no Apoio n.º 67 e término no Apoio n.º 98 da referida Linha,
freguesias de S. Matias e Cuba, concelhos de Beja e Cuba, a que se
refere o processo mencionado em epígrafe.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser
presentes na Área Sul-Alentejo desta Direção-Geral ou nas Secretarias
daquelas Câmaras Municipais, dentro do citado prazo.
2015-07-22. — O Diretor-Geral, Carlos Almeida.

308935073

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO MAR
Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança
e Serviços Marítimos
Aviso (extrato) n.º 10570/2015
Para os devidos efeitos, faz-se público que o procedimento concursal
comum para o preenchimento de um posto de trabalho de técnico de
informática, para a Divisão de Sistemas de Informação, da Direção de
Serviços de Administração Geral, com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado já estabelecida, aberto através do Aviso
n.º 3403/2015, publicado no Diário da República n.º 63/2015, Série II de
2015-03-31, cessa por inexistência de candidatos, nos termos da alínea a)
do n.º 1 do artigo 38.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, com
a redação dada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril.
8 de setembro de 2015. — O Chefe de Divisão de Recursos Humanos
e Relações Públicas, Carlos Pestana Trindade.
208930626

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte
Despacho n.º 10336/2015
Ao abrigo do disposto nos artigos 92.º e seguintes da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, na redação atual, foi autorizada a Mobilidade na Categoria, do Técnico Superior, António Manuel do Sacramento Lopes,
pertencente ao Mapa de Pessoal da DGAV, Direção Geral de Alimentação
e Veterinária, para exercer funções nesta Direção Regional, com efeitos
a 1 de julho de 2015.
28 de agosto de 2015. — A Diretora de Serviços de Administração,
Adília Josefina Ribeiro Domingues.
208931071
Despacho n.º 10337/2015
Ao abrigo do disposto nos artigos 92.º e seguintes da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, na redação atual, foi autorizada a Mobilidade na Categoria, da Técnica Superior, Natércia Bela Gonçalves Gomes, pertencente ao Mapa de Pessoal da DGAV, Direção-Geral de Alimentação e
Veterinária, para exercer funções nesta Direção Regional, com efeitos
a 1 de março de 2015.
31 de agosto de 2015. — A Diretora de Serviços de Administração,
Adília Josefina Ribeiro Domingues.
208931039

Instituto de Financiamento da Agricultura
e Pescas, I. P.
Despacho n.º 10338/2015
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.º grau, de Chefe de Unidade Jurídica (DJU-UJRD), previsto no n.º 2
dos artigos 1.º e 2.º 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 Paula Cristina Carvalho Gaspar Simões Raposo para
o desempenho daquele cargo, com base nos factos, razões e fun-

damentos constantes da referida proposta, que integra o respetivo
procedimento concursal.
3 — Tendo em conta a citada proposta de designação, considera-se
que a candidata 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 Jurídica, a licenciada Paula Cristina Carvalho Gaspar Simões Raposo, em
regime de comissão de serviço, pelo período de três anos, com efeitos
a partir de 15 de setembro de 2015, nos termos dos números 9 e 10 do
artigo 21.º da Lei n.º 2/2004.
5 — A nota curricular do licenciado em apreço fica junta ao presente
despacho, dele fazendo parte integrante.
08/09/2015. — O Presidente do Conselho Diretivo do IFAP, I. P.,
Luís Souto Barreiros.
Nota curricular
Nome: Paula Cristina Carvalho Gaspar Simões Raposo
Data de Nascimento: 2 de outubro de 1963
Habilitações académicas:
Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade
de Lisboa — menção de Ciências Jurídicas — 1981-1986.
Atividade profissional:
2011/2015 — Assessora/Adjunta do Secretário de Estado da Agricultura do XIX Governo Constitucional.
Apoio jurídico no domínio da Política Agrícola Comum, participação
no grupo de trabalho de elaboração dos diplomas legais relativos ao
modelo de governação e regras gerais dos FEEI; preparação e acompanhamento da regulamentação relativa a ajudas diretas e desenvolvimento
rural (PRODER) e (PDR 2020); participação na revisão do regime
jurídico dos seguros de colheitas; apoio jurídico nas matérias relativas
ao setor vitivinícola; acompanhamento de processos de contratação
pública, de reclamações e de recursos administrativos.
2005/2011 — Assessora/Adjunta do Secretário de Estado do Ambiente
dos XVII e XVIII Governos Constitucionais.
2003/2005 — Instituto do Ambiente, Gabinete Jurídico, consultora
jurídica do mapa de pessoal do Instituto do Ambiente.
1998/2003 — Instituto de Promoção Ambiental, Chefe de Divisão
do Gabinete de Apoio Técnico.
1987/1997 — Instituto Nacional do Ambiente/Instituto de Promoção
Ambiental, consultora jurídica do quadro de pessoal do Instituto de
Promoção Ambiental.
Formação profissional mais relevante:
“Curso de Direito do Ambiente”, Universidade Católica; “Código do
Procedimento Administrativo”, INA; “Contraordenações Ambientais”,
INA; “Regime da realização das despesas públicas”; “Política Comunitária do Ambiente”, INA; “Contencioso Administrativo”, INA; “Feitura
das Leis”, INA; “Curso de Direito Comunitário”, INA; “Contencioso
Administrativo”, INA; “Curso Regime Jurídico da Função Pública”,
Universidade Internacional; “Novo Código do Procedimento Administrativo”, Faculdade de Direito de Lisboa; Estágio nos Serviços Jurídicos
da Comissão da UE; Estágio de Advocacia, Ordem dos Advogados.
208931103
Despacho n.º 10339/2015
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.º grau, de Chefe de Área de Planeamento Estratégico e Projetos (GPE-APEP), previsto no n.º 2 dos artigos 1.º e 2.º 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 Maria
Fernanda Dionísio Ricardo Almeida 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 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 Área de
Planeamento Estratégico e Projetos, a licenciada Maria Fernanda Dio-

