31117

Diário da República, 2.ª série — N.º 225 — 22 de novembro de 2018
1.º vogal suplente — Rosa Cristina Pereira Cunha Cabaço — Coordenadora de Núcleo 1, da Unidade de Desenvolvimento de Aplicações
e Dados, do Departamento de Sistemas de Informação;
2.º vogal suplente — Vicente Diego Pestana Gonçalves — Coordenador de Núcleo 4, da Unidade de Desenvolvimento de Aplicações e
Dados, do Departamento de Sistemas de Informação;
28 — A lista de ordenação final dos candidatos, após homologação, é
publicada na 2.ª série do Diário da República, afixada em local público e
visível das instalações do Instituto, e disponibilizada na respetiva página
eletrónica, nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009.
29 — Quotas de emprego: No âmbito do Decreto-Lei n.º 29/01, de
3 de fevereiro, para efeitos de admissão a concurso os candidatos com
deficiência devem declarar, no formulário de candidatura obrigatório, sob
compromisso de honra, o respetivo grau de incapacidade e tipo de deficiência nos termos do diploma supramencionado. Nos termos do disposto
do n.º 2 do artigo 3.º do citado diploma, no procedimento concursal em
que o número de lugares a preencher seja inferior a 10 e igual ou superior
a três, é garantida a reserva de um lugar para candidatos com deficiência.
30 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da
República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove uma política de igualdade entre homens e mulheres
no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.
31 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009 o presente aviso é publicitado na Bolsa de Emprego
Público (www.bep.gov.pt), a partir do 1.º dia útil seguinte à publicação
no Diário da República, na página eletrónica do IFAP, I. P., (www.ifap.pt)
e por extrato, no prazo de três dias úteis contados da mesma data, num
jornal de expansão nacional.
30 de outubro de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Pedro
Ribeiro.
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Deliberação n.º 1277/2018
1 — De acordo com o disposto nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e
alterada pela Lei n.º 128/2015, de 3 de setembro foi aberto procedimento
concursal para seleção do titular do cargo de direção intermédia de
2.º grau, de Chefe de Unidade de Produtos Financeiros, do Departamento
de Apoios de Mercado, previsto no n.º 2 do artigo 2.º dos Estatutos do
Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P., aprovados pela
Portaria n.º 393/2012, de 29 de novembro.
2 — O referido procedimento foi publicitado e concluído de acordo
com os respetivos condicionalismos e formalismos legais, tendo o Júri
do concurso apresentado proposta de designação da licenciada Cristina
Maria Figueiras da Costa Malta, para o desempenho daquele cargo, com
base nos factos, razões e fundamentos constantes da referida proposta,
que integra o respetivo procedimento concursal.
3 — Tendo em conta a citada proposta de designação, considera-se
que a candidata possui a competência técnica, a experiência profissional
e a aptidão necessárias para o exercício do cargo, bem como o perfil
adequado para o exercício das funções em causa.
4 — Pelo exposto, o Conselho Diretivo deliberou, em 2 de agosto
de 2018, aprovar a proposta e designar para o cargo de Chefe da Unidade de Produtos Financeiros do, Departamento de Apoios de Mercado,
a licenciada Cristina Maria Figueiras da Costa Malta, em regime de
comissão de serviço, pelo período de três anos, com efeitos a partir de
3 de agosto de 2018, nos termos dos n.os 9 e 10 do artigo 21.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, cuja nota curricular se encontra em anexo
à presente deliberação.

2003-2005 — Secretária Geral do Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas.
2000-2003 — Chefe de Serviço de Crédito e Inovação Financeira,
no IFADAP.
1994-2000 — Coordenadora da Área de Estudos Prospetiva e Avaliação, no IFADAP.
1991-1994 — Técnica, no Serviço de Programas Específicos, no
IFADAP.
1989-1991 — Técnica, na Direção Financeira e na Direção de Organização e Informática, no Banco Totta e Açores.
Formação profissional relevante:
Comunicação Eficaz, SBSI, em 2017.
FORGEP — Programa de Formação em Gestão Pública, pelo ISG
em 2013.
Liderança e gestão de equipas, gestão de conflitos e comunicação
organizacional, pelo INA em 2012.
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DEFESA NACIONAL
Gabinete do Ministro
Louvor n.º 526/2018
Ao cessar as minhas funções como Ministro da Defesa Nacional,
louvo coletivamente pelo profissionalismo, lealdade e elevado sentido
do dever com que exerceram as funções de assistentes operacionais no
meu gabinete, os seguintes elementos:
Assistente operacional João Lourenço Martins Teófilo Lage;
Assistente operacional José Firmino Pereira de Matos.
12 de outubro de 2018. — O Ministro da Defesa Nacional, José
Alberto de Azeredo Ferreira Lopes.
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Gabinete do Secretário de Estado da Defesa Nacional
Louvor n.º 527/2018
Louvo o Assistente Operacional Paulo José Almeida Moutinho por,
no âmbito técnico-profissional, ter revelado elevada competência e relevantes qualidades pessoais no exercício das suas funções como motorista
no gabinete do Secretário de Estado da Defesa Nacional, pautando a
sua conduta pelos ditames da lealdade, dedicação e espírito de sacrifício
exemplares e dignas do meu profundo reconhecimento.
Assim, ao terminar as minhas funções de Secretário de Estado da
Defesa Nacional, é de inteira e elementar justiça dar público conhecimento do meu muito apreço pela forma excecionalmente meritória
como o Assistente Operacional Paulo José Almeida Moutinho soube
interpretar e executar as tarefas que lhe foram cometidas, de cuja ação
contribuiu significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento
da missão do Ministério da Defesa Nacional.
12 de outubro de 2018. — O Secretário de Estado da Defesa Nacional,
Marcos da Cunha e Lorena Perestrello de Vasconcellos.
311774171

5 de novembro de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Pedro
Ribeiro.

Marinha

Nota curricular

Gabinete do Chefe do Estado-Maior da Armada

Cristina Maria Figueiras da Costa Malta
Habilitações Académicas:
Licenciou-se em Economia, pelo Instituto Superior de Economia,
em 1989.
Atividade profissional:
2015-2018 — Desempenhou funções técnicas, no Departamento de
Controlo, no IFAP, I. P.
2012-2015 — Chefe de Unidade de Ajudas Específicas, no IFAP, I. P.
2010-2012 — Chefe de Unidade de Recuperação de Verbas, no
IFAP, I. P.
2005-2009 — Desempenho de funções técnicas, no Departamento
de Apoio ao Investimento, no IFAP, I. P.

Despacho n.º 10831/2018
Manda o Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, ao abrigo
da alínea c) do n.º 1 do artigo 72.º do Estatuto dos Militares das Forças
Armadas (Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio e alterado pela Lei
n.º 10/2018, de 2 de março), e de harmonia com a alínea a) do n.º 1 do
artigo 259.º e alínea a) do n.º 1 do artigo 269.º ambos do mesmo estatuto, ingressar na categoria de oficiais, no posto de aspirante a oficial,
os seguintes cadetes em Regime de Contrato:
Da classe de Técnicos Superiores Navais:
9100918 Rita Macedo de Oliveira
9100418 Eduardo de Sousa Moreira Rocha e Silva
9100618 Mário Daniel Fonseca Peliteiro

