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Diário da República, 2.ª série — N.º 138 — 19 de julho de 2017
Deliberação (extrato) n.º 703/2017

Por deliberação do Conselho Diretivo do CHPL de 31-05-2017:
Rogério Gomes das Neves, enfermeiro em regime de CTFPT Indeterminado do mapa de pessoal do CHPL — autorizado o exercício
de acumulação de funções privadas, 20 horas semanais, na Clínica
Regenérica.
30 de junho de 2017. — A Administradora do SGRH, Cristina Pereira.
310606223

ECONOMIA
Gabinete do Secretário de Estado da Energia
Despacho n.º 6321/2017
Nos termos e ao abrigo do n.º 1 do artigo 11.º e da alínea a) do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, determino a
exoneração do Adjunto do meu Gabinete mestre Rui Manuel Cerdeira
Branco, a seu pedido, com efeitos a 12 de junho de 2017, para as quais
foi designado pelo meu Despacho n.º 1782/2017, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 41, de 27 fevereiro de 2017,
2 de julho de 2017. — O Secretário de Estado da Energia, Jorge Filipe
Teixeira Seguro Sanches.
310631188

Secretaria-Geral
Aviso n.º 8133/2017
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, obtida a anuência do
serviço de origem, foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade
na mesma carreira/categoria ao técnico superior Vítor Manuel Pereira
Gens Fernandes Antunes, mantendo a mesma posição remuneratória
2.ª e nível remuneratório 15 da tabela remuneratória única aprovada pela
Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, passando a integrar um
posto de trabalho do mapa de pessoal desta Secretaria-Geral, com efeitos
a 1 de julho de 2017, tendo-se procedido à celebração do correspondente
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
7 de julho de 2017. — A Secretária-Geral, Maria Ermelinda Paulo
Rodrigues da Silva Carrachás.
310631399

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica
Aviso n.º 8134/2017
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e
em cumprimento do estabelecido na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que foi determinada a
consolidação da mobilidade interna na categoria do assistente técnico
Luís Miguel Rodrigues Silva Dias, posicionado entre a 8.ª e a 9.ª posição
remuneratória e entre os níveis remuneratórios 13 e 14, com efeitos a
1 de julho de 2017.
30 de junho de 2017. — O Inspetor-Geral, Pedro Portugal Gaspar.
310606589
Aviso n.º 8135/2017
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e
em cumprimento do estabelecido na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que foi determinada
a consolidação da mobilidade interna na categoria da coordenadora
técnica Maria Eugénia Pinheiro Madeira Meirinhos, posicionada na
2.ª posição remuneratória e no nível remuneratório 17, com efeitos a
1 de julho de 2017.
30 de junho de 2017. — O Inspetor-Geral, Pedro Portugal Gaspar.
310606612

Aviso n.º 8136/2017
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho,
e em cumprimento do estabelecido na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que foi determinada a consolidação da mobilidade interna na categoria da assistente
operacional Iunária de Carvalho Albuquerque Viegas, posicionada na
1.ª posição remuneratória e no nível remuneratório 1, com efeitos a 1
de julho de 2017.
30 de junho de 2017. — O Inspetor-Geral, Pedro Portugal Gaspar.
310606645

AGRICULTURA, FLORESTAS
E DESENVOLVIMENTO RURAL
Instituto Nacional de Investigação Agrária
e Veterinária, I. P.
Despacho n.º 6322/2017
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 4.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e do n.º 3 do artigo 99.º da Lei Geral
do Trabalho em Funções Públicas, torna-se público que, na sequência
do meu despacho e após anuência da Diretora-Geral do INA que autorizou a consolidação definitiva da mobilidade interna na carreira e na
categoria do técnico de informática Jorge Manuel Cunha Jerónimo, é
celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 1 de junho de 2017, mantendo a posição e nível
remuneratório.
28 de junho de 2017. — O Presidente do Conselho Diretivo, Nuno
Canada.
310604239

MAR
Gabinete do Secretário de Estado das Pescas
Despacho n.º 6323/2017
1 — Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º e nos
n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de
20 de janeiro, designo Ana Paula da Silva Coelho para exercer funções
de Adjunta, com efeitos a partir de 10 de julho de 2017.
2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido diploma,
a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente
despacho.
3 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
11 de julho de 2017. — O Secretário de Estado das Pescas, José
Apolinário Nunes Portada.
Nota Curricular
Ana Paula da Silva Coelho, nasceu a 14 de março de 1961.
Desde 2011 — Consultora empresarial independente.
2008 a 2010 — Conselho de Administração da Movijovem.
1996 a 2008 — Edinfor, S. A. /Lógica/CGI, tendo desempenhado
funções em várias áreas de gestão no Setor das Águas, Publicidade e
Marketing. Gestão de Recursos Humanos, Direção da Área de Negócio
do Sector Público e Energia & Utilities.
1992 e 1995 — Deputada na Assembleia da República.
1994 — Vice-Presidente da Federação Mundial Democrática de Juventude.
1993 a 1994 — Representante de Portugal na Federação Democrática
Internacional de Mulheres.
1992 a 1995 — Organização de vários festivais e encontros internacionais de organizações juvenis.
1992/1993 — Presidente da Comissão Europeia de Organizações
Juvenis da Comunidade Europeia.
1983 — Membro do Conselho Nacional de Juventude (CNJ).
1976 a 1980 — Dirigente associativa, presidente de Associações
de Estudantes e representante estudantil nos Conselhos Diretivos e
Pedagógicos.
310631358

