20945

Diário da República, 2.ª série — N.º 130 — 8 de julho de 2016
cias e aptidões técnicas para o exercício do respetivo cargo, de acordo
com a nota curricular anexa;
3 — O presente despacho produz efeitos a 1 de junho de 2016.
30 de junho de 2016. — O Secretário de Estado da Administração
Interna, Jorge Manuel Nogueiro Gomes.
ANEXO
Nota curricular
I. Dados pessoais
Nome: Elísio Lázaro de Oliveira
Data de Nascimento: 30 de maio de 1962
II. Formação académica
Licenciatura em Geografia e Desenvolvimento pela Universidade
Lusófona de Humanidades e Tecnologias
III. Formação complementar mais relevante
Cursos de estado-maior, técnicas de apoio à decisão, quadros de
comando, planeamento de emergência, planos prévios de intervenção, investigação às causas de incêndio, segurança contra incêndios, laboratório
móvel do fogo, organização de postos de comando, diretores de aeródromos e heliportos dedicados a combate a incêndios, comando e coordenação de operações aéreas, comando de brigadas helitransportadas, emergências radiológicas, media training, emergência médica entre outros.
IV. Experiência profissional
De 2013 até à presente data: Comandante Operacional de Agrupamento Distrital, do Agrupamento Distrital de Operações de Socorro Sul,
da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).
Em 2007: Comandante Operacional Distrital do Comando Distrital
de Operações de Socorro de Lisboa da ANPC.
É perito certificado no âmbito do Mecanismo de Proteção Civil da
União Europeia com formação e treino nas componentes de High Level Coordination, Assessment Mission and Operations Management,
tendo exercido funções de comando nos exercícios internacionais de
Incêndios Florestais na Sardenha e de Sismo em Lisboa. Comandou a
missão portuguesa de ajuda humanitária ao Haiti com reconhecimento
internacional do êxito da missão.
Em 2003: Comandante dos Bombeiros Voluntários de Algueirão-Mem Martins.
Em 1996: Formador dos quadros da Escola Nacional de Bombeiros
(ENB) na área de salvamento, sendo autor do Manual de Salvamento e
Desencarceramento editado pela ENB.
Integrou a Comissão Técnica de Avaliação para a Certificação Profissional de Bombeiros, tendo exercido funções de coordenador em
diversas áreas de formação, destacando-se, Quadros de Comando,
Combate a Incêndios Urbanos e Industriais Combate a Incêndios Florestais, Salvamento e Desencarceramento, Emergência Pré-Hospitalar
e Operações Aéreas.
É formador nacional e internacional na área da proteção civil,
destacando-se a formação ministrada nos projetos europeus FIRE4 e
FIRE5.
Especialista em salvamentos, com diversos cursos internacionais de
especialização na área de gestão de emergência e da proteção e socorro.
É Instrutor Internacional Registado do International Centre for Emergency Techniques (ICET).
De 1996 a 2001 — Comandante dos Bombeiros Voluntários da Amadora.
V. Condecorações e Louvores
Medalha de Mérito de Proteção e Socorro, Grau Ouro, Distintivo
Laranja atribuída por S. Ex.ª o Ministro da Administração Interna.
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JUSTIÇA
Direção-Geral da Administração da Justiça
Aviso n.º 8572/2016
Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do artigo 4.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, na sequência da conclusão do procedimento concursal comum aberto por Aviso

n.º 15263/2013, de 17 de dezembro, por despacho do Diretor-Geral da
Administração da Justiça de 26.11.2015, foi autorizada a celebração
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
sujeito a período experimental, para ocupação de posto de trabalho da
carreira de assistente técnico previsto no mapa de pessoal da secretaria
do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, com Nuno Miguel Caldas
da Fonseca, auferindo a remuneração base correspondente ao nível
remuneratório 5 da tabela remuneratória única, aprovada pela Portaria
n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, com efeitos a 1 de dezembro de
2015.
29 de junho de 2016. — A Diretora de Serviços, Eva Pinto Jorge.
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Despacho (extrato) n.º 8798/2016
Por despacho do Diretor-Geral de 30 de junho de 2016:
Paula Cristina de Freitas Ribeiro, Escrivã Auxiliar do Núcleo do Porto,
da secretaria do Tribunal Judicial da Comarca do Porto — autorizada a
permuta para idêntico lugar, do Núcleo de Vila Nova de Famalicão da
secretaria do Tribunal Judicial da Comarca de Braga.
Márcia Raquel Pereira da Costa, Escrivã Auxiliar do Núcleo de Vila
Nova de Famalicão, da secretaria do Tribunal Judicial da Comarca de
Braga — autorizada a permuta para idêntico lugar, do Núcleo do Porto
da secretaria do Tribunal Judicial da Comarca do Porto.
Prazo para início de funções: 2 dias
1 de julho de 2016. — A Diretora de Serviços, Eva Pinto Jorge.
209703163

Direção-Geral da Política de Justiça
Despacho n.º 8799/2016
Ao abrigo do disposto no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, conjugada
com a Portaria n.º 389/2012, de 29 de novembro, e com o Despacho
n.º 16290/2012, de 21 de dezembro, designo a Mestre Clara Lúcia Guerra
dos Santos, Técnica Superior do mapa de pessoal da Direção-Geral das
Atividades Económicas do Ministério da Economia e do Emprego,
para desempenhar as funções de Chefe de Divisão da Unidade para
a Cooperação Internacional, do Gabinete de Relações Internacionais
da Direção-Geral da Política de Justiça, em regime de substituição,
considerando que possui os requisitos legais exigidos, a competência
técnica, aptidão, experiência profissional e formação adequadas ao
exercício do cargo a prover, evidenciados na nota curricular em anexo
ao presente despacho.
A presente designação produz efeitos a partir de 8 de junho de
2016.
Publique-se.
29 de junho de 2016. — A Diretora-Geral, Susana Antas Videira.
Nota Curricular
1 — Dados Pessoais:
Nome: Clara Lúcia Guerra dos Santos
Data de Nascimento: 6 de dezembro de 1979
2 — Habilitações Académicas:
a) Frequência do curso de Doutoramento em Ciências Jurídico-Internacionais e Europeias, pela Faculdade de Direito da Universidade
de Lisboa (FDUL);
b) Mestrado em Direito Internacional e Relações Internacionais,
pela FDUL;
c) Pós-graduação em Ciências Jurídico-Administrativas, pela FDUL;
d) Licenciatura em Direito (vertente ciências jurídicas), pela FDUL.
3 — Funções anteriores:
a) Chefe do Gabinete de Assessoria Técnica do Instituto da Mobilidade e dos Transportes;
b) Técnica Especialista no Gabinete do Secretário de Estado das Obras
Públicas, Transportes e Comunicações e, posteriormente, no Gabinete do
Secretário de Estado, das Infraestruturas, Transportes e Comunicações,
no XIX Governo Constitucional;
c) Técnica Superior da Divisão das Relações Económicas Externas da
Direção-Geral das Atividades Económicas, do Ministério da Economia
e do Emprego;

