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Patrimoniais do INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento
e Produtos de Saúde, I. P.;
2.º Vogal efetivo: Francisco Azevedo, Técnico Superior do INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de
Saúde, I. P.;
1.º Vogal suplente: Dr.ª Catarina Rodrigues, Técnica Superior do
INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de
Saúde, I. P.;
2.º Vogal suplente: Dr. José Manuel Viana, Técnico Superior do
INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de
Saúde, I. P.
27 — Política de Igualdade: Nos termos do Despacho conjunto
n.º 373/2000, de 1 de março, em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º
da Constituição, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportunidades
entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.
28 — Publicitação do Aviso: O presente aviso será publicitado nos
seguintes locais e datas:
a) Na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), no primeiro dia
útil seguinte ao da publicação no Diário da República;
b) Na página eletrónica do INFARMED, I. P., por extrato, a partir
data da publicitação no Diário da República;
c) Em jornal de expansão nacional, por extrato, no prazo máximo
de três dias úteis, contados da data da publicitação no Diário da República.
4 de dezembro de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo, Helder
Mota Filipe.
209202486

ECONOMIA
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica
Aviso n.º 192/2016
Por meu despacho de 20 de novembro de 2015, foi autorizada a
consolidação definitiva da mobilidade interna na categoria dos Assistentes Técnicos Francisco José Ferreira Feitor, Maria Antónia Fonseca
Magalhães Silva Lucena Santarém e Maria Helena Vieira Carvalho
Martins, e da Assistente Operacional Maria Estela Carneiro Almeida
Nunes, no mapa de pessoal da Autoridade de Segurança Alimentar
e Económica, nos termos do disposto no artigo 248.º da Lei Geral
do Trabalho em Funções Publicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho.
27 de novembro de 2015. — O Inspetor-Geral, Pedro Portugal Gaspar.
209161435

6 — Formalização da candidatura:
a) A candidatura deverá ser formalizada através de requerimento
dirigido ao Inspetor-Geral da Autoridade de Segurança Alimentar e
Económica, contendo os seguintes elementos: nome, naturalidade, data
de nascimento, habilitações literárias, modalidade da relação jurídica
de emprego público e serviço/organismo a que pertence, categoria detida, posição e nível remuneratórios, morada, incluindo código postal
e telefone de contacto;
b) A candidatura deve ser identificada com a menção «Recrutamento
por Mobilidade Interna — Ref. a que se candidata», podendo ser entregue, pessoalmente, no serviço de expediente durante o horário normal
de funcionamento (10h00 às 12h00 e das 14h30 às 16h30) ou, remetida
pelo correio, em carta registada com aviso de receção, para a Autoridade
de Segurança Alimentar e Económica, Rua Rodrigo da Fonseca, n.º 73,
1269-274 Lisboa;
c) O requerimento deverá ser, obrigatoriamente, acompanhado de
currículo profissional devidamente atualizado, detalhado e assinado.
7 — Seleção dos candidatos — A seleção será feita com base na
análise do curriculum vitae, complementada com entrevista pessoal.
14 de dezembro de 2015. — O Inspetor-Geral, Pedro Portugal Gaspar.
209197562
Aviso n.º 194/2016
Por meu despacho e após anuência do Presidente do Conselho Diretivo
do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I. P., foi
autorizada a consolidação definitiva da mobilidade interna na categoria
da Técnica Superior Márcia Inês Cunha Lima Reto, no mapa de pessoal
da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, nos termos do
disposto no artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Publicas,
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, com efeitos a 17 de
dezembro de 2015.
22 de dezembro de 2015. — O Inspetor-Geral, Pedro Portugal Gaspar.
209218638
Despacho n.º 339/2016
Nos termos do n.º 9 do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro,
alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, após
conclusão de procedimento concursal, designo em comissão de serviço e
pelo período de três anos, o Licenciado Vítor José Serra Azenha Ferreira,
para o cargo de Inspetor Diretor da Unidade Regional do Norte, considerando que o mesmo é possuidor dos requisitos legais exigidos para o
provimento do referido cargo e detém o perfil pretendido para prosseguir
as atribuições e objetivos do serviço, nomeadamente conhecimentos e
experiência profissional relevantes, evidenciados na nota curricular anexa
ao presente despacho do qual faz parte integrante, bem como elevada
motivação, disponibilidade e espírito de liderança.
A designação produz efeitos a 15 de dezembro de 2015.
16 de dezembro de 2015. — O Inspetor-Geral, Pedro Portugal Gaspar.

Aviso n.º 193/2016
1 — Faz-se público que a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica pretende recrutar, em regime de mobilidade, trabalhadores com
a categoria de assistente técnico, nos termos do disposto nos artigos 92.º
e seguintes da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, para exercício de funções nos
seguintes serviços:
a) Expediente (Ref. A);
b) Atendimento telefónico (Ref. B);
c) Recursos Humanos (Ref. C).

ANEXO
Nota Curricular
1 — Dados pessoais
Nome: Vítor José Serra Azenha Ferreira
Data de nascimento: 01/03/1969
Naturalidade: São Julião da Figueira da Foz
2 — Formação académica

2 — Requisito geral: Trabalhadores com a categoria de assistentes
técnicos, detentores de vínculo de emprego público na modalidade de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
3 — Requisitos preferenciais:

1994: Licenciatura em Engenharia Agrícola pela Universidade de
Trás-os-Montes e Alto Douro.

a) Experiência na área;
b) Conhecimentos de informática na ótica do utilizador;
c) Capacidade de comunicação e facilidade de relacionamento interpessoal;
d) Grande capacidade de trabalho.

Desde agosto de 2014: Inspetor principal da carreira de Inspetor
superior da ASAE, com funções de inspeção e fiscalização na Unidade
Operacional II/Barcelos, da Unidade Regional do Norte; Janeiro de 2013
a agosto de 2014: Inspetor principal da carreira de Inspetor superior da
ASAE, desempenhando funções de Chefe de Equipa Multidisciplinar
na Unidade Operacional II, da Unidade Regional do Norte;
Outubro de 2008 a janeiro de 2013: Inspetor principal da carreira
de Inspetor superior da ASAE, desempenhando funções de Chefe de
Equipa Multidisciplinar do Segal I — Segurança Alimentar, da Direção
Regional do Norte;

4 — Local de trabalho: Sede da Autoridade de Segurança Alimentar
e Económica, sita na Rua Rodrigo da Fonseca, n.º 73, 1269-274 Lisboa.
5 — Prazo de entrega da candidatura: 5 (cinco) dias úteis a contar da
data da publicitação do presente aviso no Diário da República.

3 — Experiência profissional

