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Diário da República, 2.ª série — N.º 202 — 19 de outubro de 2017
Aviso n.º 12542/2017
Em cumprimento 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 o trabalhador
que a seguir se indica concluiu com sucesso o período experimental da
carreira/categoria de técnico superior, na sequência da celebração do
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para
ocupação de posto de trabalho do mapa de pessoal desta Secretaria-Geral,
na área de competências da Direção de Serviços da Unidade Ministerial
de Compras, tendo obtido a seguinte avaliação:
Nome

Diofanto Augusto Luís . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Valores

14,40

11 de outubro de 2017. — O Secretário-Geral, Carlos Palma.
310840354
Aviso n.º 12543/2017
Em cumprimento 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 a trabalhadora
que a seguir se indica concluiu com sucesso o período experimental da
carreira/categoria de técnico superior, na sequência da celebração do
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para
ocupação de posto de trabalho do mapa de pessoal desta Secretaria-Geral,
na área de competências da Divisão de Documentação e Arquivo, tendo
obtido a seguinte avaliação:
Nome

Valores

relativo ao recrutamento no âmbito do Sistema Integrado de Operações
e Socorro;
Considerando a necessidade de assegurar o cumprimento das atribuições cometidas à ANPC, garantindo o prosseguimento do exercício das
funções da Estrutura Operacional da ANPC;
Considerando as competências previstas no n.º 3 do artigo 22.º do
Decreto-Lei n.º 73/2013, de 31 de maio, republicado pelo Decreto-Lei
n.º 163/2014, de 31 de outubro, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 21/2016,
de 24 de maio, determino o seguinte:
1 — Por proposta do Comandante Operacional Nacional, nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei
n.º 73/2013, de 31 de maio, republicado pelo Decreto-Lei n.º 163/2014,
de 31 de outubro, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 21/2016, de 24 de
maio, renovo a comissão de serviço, pelo período de três anos, para
exercer funções de 2.º Comandante Operacional Distrital do Comando
Distrital de Operações de Socorro de Bragança, o licenciado Rómulo
Manuel Sales Silva Pinto.
2 — O designado possui o perfil pretendido para prosseguir as atribuições e os objetivos desta Autoridade Nacional, sendo dotado das necessárias competências e aptidões técnicas para o exercício do respetivo
cargo, de acordo com a nota curricular anexa.
3 — O presente despacho produz efeitos a partir de 22 de setembro
de 2017.
13 de setembro de 2017. — O Presidente, Joaquim de Sousa Pereira
Leitão.
Nota Curricular
I. Dados Pessoais:
Nome: Rómulo Manuel Sales Major Silva Pinto
Data de nascimento: 01 de março de 1979
II. Formação Académica

Mónica Cristina de Sousa Peixoto . . . . . . . . . . . . . . . . .

16,60

11 de outubro de 2017. — O Secretário-Geral, Carlos Palma.
310840468
Aviso n.º 12544/2017
Em cumprimento 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 a trabalhadora
que a seguir se indica concluiu com sucesso o período experimental da
carreira/categoria de técnico superior, na sequência da celebração do
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para
ocupação de posto de trabalho do mapa de pessoal desta Secretaria-Geral,
na área de competências da Direção de Serviços da Unidade Ministerial
de Compras, tendo obtido a seguinte avaliação:
Nome

Maria de Fátima Nisa Prizal Pousinha . . . . . . . . . . . . . .

Valores

16,60

11 de outubro de 2017. — O Secretário-Geral, Carlos Palma.
310840298
Despacho n.º 9198/2017
Nos termos do disposto do n.º 3 do artigo 99.º da LTFP, aprovada
em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, por
meu despacho e obtida a anuência da Direção Geral da Administração
da Justiça, foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade na
categoria da técnica superior Leonor Isabel Robalo Júdice da Costa,
integrando um posto de trabalho no mapa de pessoal desta Secretaria-Geral e mantendo a remuneração que detinha no serviço de origem,
com efeitos a 1 de julho de 2017.
10 de outubro de 2017. — O Secretário-Geral, Carlos Palma.
310840598

Mestrado em Gestão das Organizações, especialização em Gestão
Pública — IPB (a frequentar);
Pós-graduação em Urgência e Cuidados Intensivos — IPB — Escola
de Saúde; Licenciatura em Enfermagem.
III. Formação complementar
Vários cursos obtidos na área de enfermagem e proteção civil e socorro, entre os quais:
Curso Estágio de Liderança (Academia Militar);
Curso Comunicação e Interação com os Média I;
Curso de Incêndios Florestais — Nível V;
Curso de Incêndios Florestais — Nível IV;
Curso de Segurança e Comportamento no Incêndio Florestal;
Curso de Gestão de Emergência;
Curso de Quadros de Comando;
Curso de Organização e Sistemas de Comando e Controlo;
Curso Planeamento e Conceção de Exercícios de Proteção Civil — Nível I;
Curso de Condução de Ambulância em Marcha de Emergência Assinalada;
Curso Formação de Formadores de Condução Emergência;
Curso de Gestão de Grandes Incêndios Florestais;
Curso de Operações Essenciais de Extinção de Incêndios Urbanos e
Industriais — Nível II;
Curso de Recertificação de Formadores de Condução Fora de Estrada;
Curso de Tripulante de Ambulância de Socorro — Nível II;
Curso Gestão de Stresse e Gestão de Conflitos;
Curso ACLS — Advanced Cardiac Life Support (Suporte Avançado
de Vida)
Curso de Formador/Mediador de Cursos EFA Nível Básico;
Curso de Introdução ao ArcGIS para a Defesa, Inteligência e Segurança Pública 9.3 — ANPC;
Curso de Operador dos Centros de Operações;
Curso de Chefe de Equipa de Combate a Incêndios Florestais;
Curso de Condutor de Embarcação de Socorro;
Participação em vários seminários e palestras.
IV. Experiência Profissional mais relevante

Autoridade Nacional de Proteção Civil
Despacho n.º 9199/2017
Considerando o Decreto-Lei n.º 73/2013, de 31 de maio, que aprova
a Orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), republicado pelo Decreto-Lei n.º 163/2014, de 31 de outubro, e alterado
pelo Decreto-Lei n.º 21/2016, de 24 de maio, mormente o artigo 22.º

2014-2017 — 2.º Comandante Operacional Distrital de Bragança, da
Autoridade Nacional de Proteção Civil até à presente data;
2014-maio a setembro — Comandante do Corpo de Bombeiros de
Macedo de Cavaleiros (em regime de substituição);
2013-2014 — 2.º Comandante do Corpo de Bombeiros de Macedo
de Cavaleiros;
2012-2014 — Operador da Sala de Operações e Comunicações do
CDOS de Bragança (Chefe de equipa) da ANPC;

