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de 1 posto de trabalho da carreira de assistente técnico para a Divisão
Gestão Financeira e Orçamental, do mapa de pessoal desta Secretaria-Geral, aberto mediante o Aviso n.º 6961/2015, publicitado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 120, de 23 de junho de 2015.
18 de janeiro de 2016. — A Secretária-Geral, Alexandra Carvalho.
ANEXO
Lista unitária de ordenação final
Avaliação
final

Nome

Ana Paula Moura Marques Ferreira . . . . . . . . . . . . . . .
Aida Isabel Maria Duarte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,667
12,145
209286516

Aviso n.º 1101/2016
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de
abril, faz-se público que, por despacho de 30 de dezembro de 2015 foi
homologada a lista unitária de ordenação final, constante em anexo ao
presente aviso, relativa ao procedimento concursal para o preenchimento
de 2 postos de trabalho da carreira de técnico superior para a Divisão de
Gestão Financeira e Orçamental, do mapa de pessoal desta Secretaria-Geral, aberto mediante o Aviso n.º 6959/2015, publicitado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 120, de 23 de junho de 2015.
18 de janeiro de 2016. — A Secretária-Geral, Alexandra Carvalho.
ANEXO
Lista unitária de ordenação final
Nome

Elsa Cristina Cabaceira Ablú Heitor . . . . . . . . . . .
Lídia de Jesus das Neves Gonçalves . . . . . . . . . . .
Lígia Maria Santos Rodrigues . . . . . . . . . . . . . . .

Avaliação final

14,56 valores
13,16 valores
12,67 valores
209286654

AGRICULTURA, FLORESTAS
E DESENVOLVIMENTO RURAL
Gabinete do Secretário de Estado da Agricultura
e Alimentação
Despacho n.º 1537/2016
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, Mário Jorge Martins, assistente técnico do Gabinete
de Planeamento, Políticas e Administração Geral, com efeitos a 26 de
novembro de 2015 e termo a 31 de janeiro de 2016.
2 — Os encargos com a remuneração do designado 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 do designado 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: Mário Jorge Martins
Data de nascimento: 28 de janeiro de 1973
Habilitações académicas: 12.º ano

Atividade profissional: Assistente técnico do quadro de pessoal do
Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral, a exercer
funções, desde 30 de outubro de 2015 até 25 de novembro de 2015, no
Gabinete de Apoio Administrativo (conjunto) ao Gabinete do Secretário
de Estado Adjunto e da Agricultura e Gabinete do Secretário de Estado
da Alimentação e da Investigação Agroalimentar. Funções essas que
constam de todas as tarefas inerentes ao apoio administrativo dado aos
membros do Governo, tais como: tratamento de toda a documentação
entrada e saída, digitalização, processamento de texto, cumprimento
de despachos através da elaboração de ofícios, informações, circulares,
classificação e arquivo de correspondência. Tratamento de requerimentos
de Deputados. Apoio aos Adjuntos e Assessores dos Gabinetes.
No período de 15 de agosto de 2014 a 29 de outubro de 2015 exerceu
funções no Gabinete de Apoio Administrativo (conjunto) ao Gabinete
do Secretário de Estado da Agricultura e Gabinete do Secretário de
Estado da Alimentação e Investigação Agroalimentar, funções essas
que constam de todas as tarefas inerentes ao apoio administrativo dado
aos membros do Governo.
Em 2009, ingressou no quadro de pessoal da Secretaria-Geral do
Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, na Direção
de Serviços de Gestão e Inovação — Divisão de Recursos Patrimoniais,
desempenhando as seguintes funções: elaboração dos processos de aquisição de bens e serviços para a Secretaria-Geral, gabinetes e organismos
afetos ao Ministério; controlo e gestão de stocks da Secretaria-Geral e
gabinetes ministeriais; requisição dos bens de economato de todos os
organismos afetos ao Ministério; elaboração dos pedidos de exceção para
aquisições de bens e serviços fora do âmbito dos Acordos Quadro para
a Secretaria-Geral e Ministério; levantamento e planeamento anual das
necessidades para a Secretaria-Geral, gabinetes ministeriais e organismos
afetos ao Ministério.
Em 2004, ingressou na carreira administrativa nos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, desempenhando as
seguintes funções: resolução de anomalias de faturação; geração e resolução de ordens de serviço; elaboração de ofícios; distribuição do serviço
mensal (e diário) dos itinerários de leituras a realizar; receção de leituras;
marcação de leituras extraordinárias; tratamento e contagens para efeitos de estatística: do número de leituras mensais, de ordens de serviço
resolvidas, de leituras recuperadas, de anomalias resolvidas diariamente.
209309852
Despacho n.º 1538/2016
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 motorista no meu Gabinete, Jorge Manuel Honório Tinta, assistente operacional do Gabinete
de Planeamento, Políticas e Administração Geral, com efeitos a 26 de
novembro de 2015.
2 — Os encargos com a remuneração do designado 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 do designado 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
Jorge Manuel Honório Tinta nasceu em 21/09/1962, concluiu em 10 de
novembro de 2009 o 3.º ciclo do ensino básico no Centro de Formação
do Setor Terciário — Lisboa.
Iniciou a sua carreira profissional em 1978.
Desempenhou desde maio de 2000 a função de motorista do Vice-Presidente do INIA, Eng.º Carlos Manuel de Almeida Amaral, cuja
publicação foi publicada no Diário da República. Em março de 2005,
integrou o quadro de pessoal do Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas. Foi nomeado como motorista do Gabinete do
Senhor Secretário de Estado Adjunto da Agricultura e Pescas, Dr. Luís
Medeiros Vieira, em fevereiro de 2006, cuja nomeação também foi
publicada no Diário da República. Em outubro de 2009, foi nomeado
como motorista para o Gabinete do Secretário de Estado das Florestas
e Desenvolvimento Rural, Eng.º Rui Barreiros. De junho de 2011 até
junho de 2013 esteve ao serviço da Secretaria-Geral do Ministério da
Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, na
função de motorista de ligeiros. Em julho de 2013 foi nomeado como motorista para o Gabinete do Secretário de Estado da Alimentação e Investigação Agroalimentar, funções que exerceu até 30 de outubro de 2015.
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