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Diário da República, 2.ª série — N.º 20 — 29 de janeiro de 2016
Despacho n.º 1439/2016

1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 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, para exercer as funções de apoio técnico-administrativo no meu
gabinete, Antónia Rosa Silva Ramalho, assistente técnica do Gabinete
de Planeamento, Políticas e Administração Geral, com efeitos a 26 de
novembro de 2015.
2 — Os encargos com a remuneração da designada são assegurados
pelo serviço de origem e pelo orçamento do meu gabinete, nos termos
do n.º 14 do artigo 13.º do referido Decreto-Lei.
3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto-lei,
a nota curricular da designada 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.
25 de janeiro de 2016. — O Secretário de Estado da Agricultura e
Alimentação, Luís Medeiros Vieira.
Nota Curricular
Nome: Antónia Rosa Silva Ramalho
Data de nascimento: 11/05/1951
Naturalidade: Terrugem — Elvas
Nacionalidade: Portuguesa
Habilitações literárias: 12.º Ano (Terceiro Curso dos Liceus)
Habilitações profissionais: Curso de datilografia — 17 cursos de
formação profissional, ministrados pela Rede de Informática do Governo.
Foi admitida na função pública em agosto de 1977 para o quadro de
pessoal da Direção-Geral dos Serviços Agrícolas, tendo no mesmo ano
transitado para o quadro de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério
da Agricultura.
A partir de setembro de 1977, até à presente data, esteve destacada
nos Gabinetes de Apoio de vários Membros do Governo.
Tarefas desenvolvidas nos Gabinetes de Apoio aos Secretários de
Estado, tendo como tarefas codificação de documentos, registo de entrada e saída de correspondência no âmbito da Rede de Informática do
Governo, tratamento de texto e arquivo.
209307673

Anteriormente exerceu as seguintes funções: como Coordenadora
do Gabinete de Apoio do Secretário de Estado Adjunto e da Agricultura e do Gabinete de Apoio do Secretário de Estado da Alimentação
e Investigação Agroalimentar. Funções (30-10-2015 a 25-11-2015);
Coordenadora do Gabinete de Apoio do Secretário da Agricultura e do
Gabinete de Apoio do Secretário de Estado da Alimentação e Investigação Agroalimentar. Funções (02-10-2014 a 29-10-2015); Coordenadora
do Gabinete de Apoio do Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural (25-07-2013 a 01-10-2014); Coordenadora do Gabinete
de Apoio do Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural
(01-02-2013 a 24-07-2013); Coordenadora do Gabinete de Apoio do
Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural (28-06-2011
a 31-01-2013); Coordenadora do Gabinete de Apoio da Ministra do
Ambiente e do Ordenamento do Território (26-10-2009 a 27-06-2011);
Coordenadora do Gabinete de Apoio do Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional (12-03-2005
a 25-10-2009); Coordenadora do Gabinete de Apoio do Ministro do
Ambiente e do Ordenamento do Território (17-07-2004 a 11-03-2005);
Coordenadora do Gabinete de Apoio da Secretária de Estado Adjunta
e do Desenvolvimento Regional (24-05-2004 a 16-07-2004); Coordenadora do Gabinete de Apoio do Secretário de Estado do Ordenamento
do Território (08-04-2003 a 23-05-2004); Coordenadora do Gabinete de
Apoio do Secretário de Estado Adjunto e do Ordenamento do Território
(08-04-2002 a 08-04-2003); Secretariado de Apoio do Secretário de
Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza
(28-10-1999 a 19-04-2002); Secretariado de Apoio da Ministra do Ambiente (03-11-1995 a 27-10-1999); Secretariado de Apoio da Ministra do
Ambiente e Recursos Naturais (11-06-1993 a 02-11-1995); Secretariado
de Apoio do Ministro do Ambiente e Recursos Naturais (31-10-1991 a
10-06-1993); Secretariado de Apoio do Ministro do Ambiente e Recursos
Naturais (24-04-1991 a 30-10-1991); Secretariado de Apoio do Ministro
do Ambiente e Recursos Naturais (02-01-1991 a 23-04-1991).
Funções de Secretária no Gabinete de Relações Europeias e Internacionais (GRI) de agosto de 1985 a 2 de janeiro de 1991; Funções de
secretariado na Direção-Geral da Qualidade do Ambiente de outubro
de 1984 a agosto de 1985.
209308337

Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural

Despacho n.º 1440/2016

Aviso n.º 1017/2016

1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, no n.º 9 do artigo 4.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, para exercer as funções de coordenadora do
apoio do meu gabinete, Cristina Maria Jorge Rodrigues Lisboa Belo,
assistente técnica do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração
Geral, com efeitos a 26 de novembro de 2015.
2 — Os encargos com a remuneração da designada são assegurados
pelo serviço de origem e pelo orçamento do meu gabinete, nos termos
do n.º 14 do artigo 13.º do referido decreto-lei.
3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto-lei,
a nota curricular da designada 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.

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1, e do n.º 2 do
artigo 4.º, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que
na sequência da consolidação da mobilidade interna, se procedeu à
celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, com efeitos a 21 de abril de 2015, com as seguinte
trabalhadora:

25 de janeiro de 2016. — O Secretário de Estado da Agricultura e
Alimentação, Luís Medeiros Vieira.

Isabel Zenóbia Simões Rocha da Silva. . . .

Nota curricular
Nome: Cristina Maria Jorge Rodrigues Lisboa Belo
Data de nascimento: 11 de abril de 1966
Habilitações académicas: 12.º Ano
Atividade profissional: Assistente Técnica do Quadro de Pessoal do
GPP, a exercer funções desde 30 de outubro de 2015 até 25 de novembro
de 2015, como Coordenadora do Gabinete de Apoio do Secretário de
Estado Adjunto e da Agricultura e do Gabinete de Apoio do Secretário
de Estado da Alimentação e Investigação Agroalimentar. Funções que
constam de todas as tarefas inerentes ao apoio administrativo dado
aos membros do Governo, entre outras, elaboração da assiduidade dos
colaboradores do mesmo, elaboração, controlo e organização das compras eletrónicas de todo o tipo de equipamento e material de escritório
necessários ao funcionamento do gabinete, tratamento de toda a documentação entrada e saída, digitalização, processamento de texto, cumprimento de despachos através da elaboração de ofícios, informações,
circulares, classificação e organização do arquivo de correspondência.
Tratamento de requerimentos dos deputados. Passagem a texto de todos
os documentos respeitantes ao processo legislativo. Apoio aos Adjuntos
e Assessores do Gabinete, em todas as áreas.

Contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado

Carreira/
Categoria

Nome

Posição
remuneratória

Assistente 2.ªe 3.ª/7 e 8
Técnica

15 de janeiro de 2016. — O Diretor-Geral, Pedro Teixeira.
209280302

MAR
Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança
e Serviços Marítimos
Despacho n.º 1441/2016
De acordo com o disposto nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, na sua atual redação, foi aberto procedimento concursal, através do Aviso (extrato) n.º 11687/2015, Diário da República,
2.ª série, n.º 200, de 13 de outubro — BEP OE 201510/0258, com vista
ao preenchimento do cargo de direção intermédia de 2.º grau de Chefe
de Divisão Inspeção.
Cumpridos todos os formalismos legais e concluída a seleção, o júri
propôs, fundamentadamente, que a designação para o cargo recaísse

