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publicado aviso na 2.ª série do Diário da República, com informação
sobre a sua publicitação.
24 — Júri do concurso:
Presidente: Lic.ª Sandra Marina Teixeira Esteves Candeias, diretora
do Departamento de Administração Geral.
1.º Vogal Efetivo: Lic.ª Carla Alexandra Carvalho Lopes, coordenadora do Núcleo de Gestão de Recursos Humanos, que substituirá a
Presidente nas suas faltas e impedimentos.
2.º Vogal Efetivo: Lic.ª Carla Maria Antunes da Graça Silva, técnica
superior do Núcleo de Gestão de Recursos Humanos.
1.º Vogal Suplente: Lic.ª Maria Isabel Colaço Vieira Raimundo, técnica superior do Núcleo de Gestão de Recursos Humanos.
2.º Vogal Suplente: Lic.ª Paula Maria Serrano Antunes Milho, técnica
superior do Núcleo de Gestão de Recursos Humanos.
22 de abril de 2019. — A Diretora do Departamento de Administração
Geral, Sandra Marina Teixeira Esteves Candeias.
312244846

ADJUNTO E ECONOMIA
Secretaria-Geral
Aviso n.º 7960/2019
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, e em cumprimento do estabelecido na alínea b) do n.º 1 e do n.º 2,
ambos do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público
que foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade interna na
categoria da técnica superior Mariana Inês Sousa Guedes de Sampaio
Guimarães Soares de Albergaria, ficando posicionada na 2.ª posição
remuneratória, nível 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, tendo-se
procedido à celebração do correspondente contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos reportados a
1 de março de 2019.
29 de abril de 2019. — A Secretária-Geral, Maria Ermelinda Paulo
Rodrigues da Silva Carrachás.
312261401

Instituto do Turismo de Portugal, I. P.
Aviso (extrato) n.º 7961/2019
Para os devidos efeitos, torna-se público que o procedimento processual comum, aberto pelo Aviso n.º 5829/2018, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 84, de 2 de maio, cessa por insuficiência de
candidatos à prossecução processual, nos termos da alínea a) do n.º 1,
do artigo 38.º, da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela
Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril.
23 de abril de 2019. — A Diretora Coordenadora da Direção de Recursos Humanos, Elsa Cristina Pinto Barbosa Gomes da Cruz Deus
Vieira.
312249447
Aviso (extrato) n.º 7962/2019
Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de
6 de abril, torna-se público que, após homologação, as Listas Unitárias
de Ordenação Final, relativas aos procedimentos concursais publicados
no Diário da República, 2.ª série, n.º 200, de 17 de outubro, atinente ao
Aviso n.º 14929/2018, Referência AO2/EHTSetúbal (Cozinha)/2018,
e n.º 237, de 10 de dezembro, atinente ao Aviso n.º 18268/2018, Referência TS3/EHTCoimbra/Cozinha/2018, se encontram afixadas na
Direção de Recursos Humanos do Turismo de Portugal, I. P., sitas na
Rua Ivone Silva, Lote 6, Edifício ARCIS, em Lisboa, e disponibilizadas
na sua página eletrónica (www.turismodeportugal.pt — no separador
dos Recursos Humanos/Procedimentos Concursais).
Do despacho de homologação da referida Lista pode ser interposto
recurso tutelar, nos termos do artigo 39.º da Portaria n.º 83-A/2009, de
22 de janeiro, na redação em vigor.
23 de abril de 2019. — A Diretora Coordenadora da Direção de Recursos Humanos, Elsa Cristina Pinto Barbosa Gomes da Cruz Deus Vieira.
312249471

ADJUNTO E ECONOMIA, EDUCAÇÃO E TRABALHO,
SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino
Profissional, I. P.
Despacho n.º 4688/2019
Considerando a necessidade de assegurar a direção do Departamento
de Administração Geral da Agência Nacional para a Qualificação e o
Ensino Profissional, I. P. (ANQEP, I. P.) na sua área de atuação, tal como
definida nos termos do artigo 4.º dos estatutos desta agência, aprovados
em anexo à Portaria n.º 294/2012, de 28 de setembro;
Considerando que a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pela Lei
n.º 51/2005, de 30 de agosto, Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro,
Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro,
Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto e Lei n.º 128/2015, de 03 de setembro,
que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos
da administração central, regional e local do Estado, prevê no seu artigo 20.º que o recrutamento dos titulares de cargos de direção intermédia, designadamente de 1.º grau, é efetuado de entre trabalhadores em
funções públicas contratados ou designados por tempo indeterminado,
licenciados, que possuam competência técnica e aptidão para o exercício
de funções de direção, coordenação e controlo que reúnam seis anos de
experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias para
cujo exercício ou provimento seja exigível uma licenciatura;
Considerando que nos termos do n.º 1 do artigo 2.º dos estatutos da
ANQEP, I. P., aprovados em anexo à Portaria n.º 294/2012, de 28 de
setembro, os departamentos são dirigidos por diretores de departamento,
cargos de direção intermédia de 1.º grau;
Considerando que a licenciada Dulce Maria Ferreira dos Santos é
possuidora de um relevante currículo profissional, revelador de que a
mesma detém características adequadas ao exercício do cargo de Diretora
do Departamento de Administração Geral da ANQEP, I. P.;
Torna-se público que, por deliberação de 08 de abril de 2019 e ao
abrigo dos números 1 e 2 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, na sua redação atual, o Conselho Diretivo da ANQEP, I. P.,
procedeu à designação, em regime de substituição, da licenciada Dulce
Maria Ferreira dos Santos, para exercer o cargo de Diretora do Departamento de Administração Geral da ANQEP, I. P., com efeitos a partir
do dia 15 de abril de 2019.
Como parte integrante da referida deliberação consta a nota curricular
da designada, a qual, para efeitos do disposto no n.º 11 do artigo 21.º da
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, é publicada em
anexo ao presente despacho.
8 de abril de 2019. — A Presidente do Conselho Diretivo da
ANQEP, I. P., Filipa Henriques de Jesus Caetano da Silva.
ANEXO
Nota Curricular
Dados de identificação:
Nome: Dulce Maria Ferreira dos Santos.
Data de nascimento: 7 de janeiro de 1973.
Habilitações académicas:
Licenciatura em Gestão de Empresas (1996) pela Universidade Lusíada;
Pós-Graduação em Gestão Financeira (2003) pelo Instituto de
Estudos Regionais e Urbanos da Universidade de Coimbra (IERU);
FORGEP — Programa de Formação em Gestão Pública (2017) pelo
ISCTE — IUL.
Atividade profissional:
2018 — 2019 — Técnica Superior na Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I. P. na Unidade de Gestão Institucional, Núcleo de
Recursos Financeiros e Patrimoniais, exercendo funções na área de
contabilidade, orçamento, gestão e qualidade;
2014 — 2018 — Chefe de Divisão da Divisão de Contabilidade e
Orçamento no Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P.,
exercendo funções de acordo com as atribuições da própria função;
2010 — 2014 — Técnica Superior no Instituto Financeiro para o
Desenvolvimento Regional, I. P. (atual Agência para o Desenvolvimento
e Coesão. I. P.), na Divisão de Recursos Financeiros e Patrimoniais,
exercendo funções na área da contabilidade e orçamento;

