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AGRICULTURA
Gabinete da Ministra
Despacho n.º 10880/2019
Sumário: Designa, para exercer as funções de apoio técnico-auxiliar do Gabinete da Ministra da
Agricultura, Deolinda Felizardo Pinto Gomes.

1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º
do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, designo, para exercer as funções de apoio técnico-auxiliar no meu Gabinete, Deolinda Felizardo Pinto Gomes, assistente operacional da Agência
Portuguesa do Ambiente, I. P., com efeitos a 26 de outubro de 2019.
2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto-lei, 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.
8 de novembro de 2019. — A Ministra da Agricultura, Maria do Céu de Oliveira Antunes Albuquerque.
ANEXO
Nota curricular

Nome: Deolinda Felizardo Pinto Gomes.
Data de nascimento: 01/09/1957.
Naturalidade: Parada de Cunhos, Vila Real.
Nacionalidade: portuguesa.
Habilitações Literárias: 12.º ano.
Habilitações profissionais: curso de assistente administrativo; vários cursos de formação na
área de apoio administrativo, atendimento ao público e apoio ao cidadão, cortesia, etiqueta e protocolo, vários cursos de informática e inglês.
Foi admitida na função pública em agosto de 1985 na Direção-Geral da Qualidade do Ambiente,
tendo transitado para o quadro da Direção-Geral do Ambiente, em 1989. De 1985 e até 2002 prestou apoio no gabinete do Secretário do Ambiente e dos Recursos Naturais, onde desempenhou as
seguintes tarefas: apoio na organização de reuniões, atendimento telefónico, fotocópias, distribuição
de correspondência, tratamento de toda a correspondência interna, externa e protocolar. De 2002
e até 2008 transitou para o Instituto de Resíduos: durante quatro anos fez registo eletrónico de
resíduos no programa SIRER, programa (Simplex) e durante dois anos prestou apoio ao Gabinete
da Presidência na área de secretariado. De 2008 e até 2009 transitou para o quadro do Instituto da
Água, onde desempenhou funções de atendimento ao público. De 2009 e até 2012 foi transferida
por mobilidade para a Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território,
onde desempenhou as seguintes funções na Direção de Serviços de Relações Públicas: apoio a
reuniões; apoio e organização de eventos; prestação de informação; registo do atendimento ao
público; lista de contactos; organização e gestão logística dos espaços comuns. De fevereiro de
2012 até novembro de 2015 prestou funções de apoio no Gabinete do Secretário de Estado da
Agricultura. De novembro de 2015 até à presente data prestou funções de apoio no Gabinete do
Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural.
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