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3 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado
decreto-lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.

3 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado
decreto-lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.

7 de janeiro de 2016. — O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, Manuel Frederico Tojal de Valsassina Heitor.

7 de janeiro de 2016. — O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, Manuel Frederico Tojal de Valsassina Heitor.

Nota Curricular

Nota Curricular

Nome: Rosa Maria Ribeiro Rego Lopes;
Data de nascimento: 28 de janeiro de 1959;
Habilitações literárias: Ensino Secundário;
Línguas: Inglês — utilizador de nível B2 do QECR
Categoria/Carreira: Assistente operacional do mapa de pessoal da
Câmara Municipal de Odivelas;
Formação profissional: Curso Básico de Socorrismo; Biblioteca Escolar e Sociedade de Informação; Tecnologias da Informação e Comunicação; Diversa formação profissional no âmbito das várias funções
desempenhadas;
Atividade profissional:

Nome: Sónia Alexandra Carvalho Pimenta.
Dados pessoais: nasceu em Lisboa, em 27 de janeiro de 1977.
Categoria/carreira: assistente técnica da carreira de assistente técnico do mapa de pessoal do Centro Hospitalar de Lisboa
Ocidental, E. P. E. — Hospital São Francisco Xavier.
Atividade profissional: desde 1997 até à presente data tem exercido,
ininterruptamente, funções de apoio administrativo em serviços da
Administração Pública e do setor empresarial do Estado.
209316048

De 30 de outubro a 25 de novembro de 2015 — exerceu funções de
auxiliar no Gabinete do Secretário de Estado do Ensino Superior e da
Ciência do XX Governo Constitucional;
De janeiro a 29 de outubro de 2015 — exerceu funções de auxiliar no Gabinete da Secretária de Estado da Ciência do XIX Governo
Constitucional;
De junho de 2013 a dezembro de 2014 — exerceu funções de coordenadora dos assistentes operacionais no Agrupamento de Escolas
D. Dinis;
De setembro de 2010 a maio de 2013 — exerceu funções de assistente operacional nas áreas de Reprografia, Atendimento ao Público e
Central Telefónica;
De setembro de 1999 a agosto de 2010 — exerceu funções de auxiliar
de ação educativa nas áreas de Reprografia, Papelaria e Tesouraria;
De novembro de 1994 a agosto de 1999 — exerceu funções de auxiliar
de ação educativa na área da Biblioteca.
Integrou a Equipa de autoavaliação da CAF para implementação do
processo de avaliação interna do Agrupamento de Escolas D. Dinis.
209317044

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 Orlando Pires Brandão, assistente técnico do mapa de pessoal
da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros.
2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido decreto-lei,
a nota curricular do ora designado é publicada em anexo ao presente
despacho, que produz efeitos a 26 de novembro de 2015.
3 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado
decreto-lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.

Despacho n.º 2147/2016
1 — Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 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 secretária pessoal no meu
Gabinete Alexandra Rosário de Jesus Cruz de Almeida Frazão.
2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido Decreto-Lei,
a nota curricular da ora designada é publicada em anexo ao presente
despacho, que produz efeitos a 26 de novembro de 2015.
3 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado
Decreto-Lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.
7 de janeiro de 2016. — O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, Manuel Frederico Tojal de Valsassina Heitor.
Nota Curricular
1 — Dados pessoais: Alexandra Rosário de Jesus Cruz de Almeida
Frazão
2 — Formação académica: 12º Ano
3 — Formação profissional:
4 — Outra formação:
5 — Situação profissional atual: Secretária Pessoal do Ministro da
Ciência Tecnologia e Ensino Superior
6 — Atividade profissional anterior:
Secretária Pessoal do Secretário de Estado da Ciência Tecnologia e
Ensino superior, nos XVII e XVIII Governos
Secretária de Direção no Instituto Superior Técnico, IN+
209316834
Despacho n.º 2148/2016
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 Sónia Alexandra Carvalho Pimenta, assistente técnica
do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E. P. E. — Hospital de São
Francisco Xavier.
2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido decreto-lei,
a nota curricular da ora designada é publicada em anexo ao presente
despacho, que produz efeitos a 26 de novembro de 2015.

Despacho n.º 2149/2016

7 de janeiro de 2016. — O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, Manuel Frederico Tojal de Valsassina Heitor.
Nota Curricular
Nome: Orlando Pires Brandão.
Dados pessoais: nasceu em Angola, em 7 de junho de 1953.
Categoria/carreira: assistente técnico da carreira de assistente técnico
do mapa de pessoal da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho
de Ministros.
Formação profissional: diversa formação profissional no âmbito das
funções que desempenha.
Atividade profissional: desde 1989 até à presente data tem exercido,
ininterruptamente, funções de apoio administrativo nos gabinetes dos
diferentes membros do Governo, nas áreas da Administração Pública e
da Educação e Ciência.
209316023
Despacho n.º 2150/2016
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 Maria José Alves da Paixão e Sousa, assistente técnica
da Secretaria-Geral da Educação e Ciência.
2 — Os encargos com a remuneração da designada são assegurados
pela Secretaria-Geral da Educação e Ciência e pelo orçamento do meu
Gabinete, nos termos do n.º 14 do artigo 13.º do mesmo decreto-lei.
3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido decreto-lei,
a nota curricular da ora designada é publicada em anexo ao presente
despacho, que produz efeitos a 26 de novembro de 2015.
4 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado
decreto-lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.
7 de janeiro de 2016. — O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, Manuel Frederico Tojal de Valsassina Heitor.
Nota curricular
Nome: Maria José Alves da Paixão e Sousa.
Dados pessoais: Nasceu em Pinhel, em 9 de janeiro de 1954.
Categoria/Carreira: Assistente técnica da carreira de assistente técnico do
mapa de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério da Educação e Ciência.
Formação profissional: Diversa formação profissional no âmbito das
funções que desempenha.
Atividade profissional: Desde 1993 até à presente data tem exercido,
ininterruptamente, funções de apoio administrativo nos gabinetes dos
diferentes membros do Governo, nas áreas da Educação e Ciência.
209316015

