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1988– Pós -Graduação em Estudos Europeus/Dominante Económica, 
Universidade Católica Portuguesa.

1993 – M.B.A. em Gestão, Instituto Superior de Economia e Ges-
tão.

Atividade profissional
2009 -2013: Diretor de Compras Públicas na Agência Nacional de 

Compras Públicas, E.P.E. (atualmente Entidade de Serviços Partilhados 
da Administração Pública, I.P.).

2006 -2008: Consultor nas áreas de compras e marketing em projetos 
de organismos públicos e de empresas privadas.

2003 -2005 - Diretor da Central de Compras do Ministério da Defesa 
Nacional.

1996 -2003 - Marketing Manager e Procurador na Nabisco Portugal.
1994 -1996 - Gestor de Produto -Marketing no Banif -Banco Interna-

cional do Funchal.
1990 -1992 - Gestor de Produto -Marketing na United Distillers.
1989 -1990 - Gestor de Produto -Marketing na Knorr Portuguesa
Atividade profissional complementar
Formador no 1.º, 2.º e 3.º cursos«Especialização em Contratação Pú-

blica». IFE — InternationalFaculty for Executives, 2010, 2011 e 2012.
Apresentação do Sistema Nacional de Compras Públicas no «Publi-

cProcurement Workshop» organizado pela «Task force for Greece». 
Atenas, março de 2012.

Responsável pela ação de «Formação em Compras Públicas» na 
Direção Nacional do Património do Estado / Ministério das Finanças 
de Moçambique. / Programa Integrado de Cooperação e Assistência 
Técnica em Finanças Públicas. Maputo, Moçambique, fevereiro de 
2012.

Missão Técnica PICATFin (Programa Integrado de Cooperação e 
Assistência Técnica em Finanças Públicas). Timor -Leste — fevereiro 
de 2010.

Quitéria Agostinho Mateus Rato
Data de Nascimento: 9 de março de 1961
Naturalidade: Vialonga – Vila Franca de Xira
Formação académica:
Licenciatura em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universi-

dade de Lisboa em 1988.
Pós -Graduação em Gestão de Unidades de Saúde pela Faculdade 

de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Católica 
Portuguesa em 2004; Pós -Graduação em Reabilitação Cardíaca pela 
Faculdade de Motricidade Humana da Universidade Técnica de Lisboa 
em 2010.

Formação profissional:
Título de Assistente Hospitalar de Cardiologia e Título de Especialista 

de Cardiologia pela Ordem dos Médicos, obtidos em exame de titula-
ção única, em fevereiro de 1996; Grau de Consultor de Cardiologia da 
Carreira Médica Hospitalar, obtido através de concurso público, em 
março de 2006.

Principais funções hospitalares e atividades institucionais:
Funções como Assistente Hospitalar de Cardiologia no Serviço de 

Cardiologia do Hospital de S. Bernardo de março de 1996 a março de 
2006 e desde então como Assistente Hospitalar Graduada. Responsável 
pela Consulta Externa do Serviço e pelas relações com os Cuidados de 
Saúde Primários de março 1996 a fevereiro de 2012 e pela Enfermaria 
desde maio de 2012.

Integrou a Comissão Técnica para o Serviço de Urgência do Hos-
pital de S. Bernardo de 1999 a 2003; Responsável pelo Protocolo de 
Colaboração, na Área da Cardiologia, entre o Hospital de S. Bernardo 
e o ex -Hospital do Conde do Bracial, com funções como Consultora de 
Cardiologia, de 2000 a 2002; Assessora da Direção da Consulta Externa 
do Hospital de São Bernardo desde novembro de 2008; Coordenadora 
do Projeto «Consulta a Tempo e Horas» no Centro Hospitalar de Setúbal 
desde 2008.

Atividade científica:
Coinvestigadora do «Estudo Português de Hipercolestesterolemia 

Familiar» desde 1999.
Consultora Clínica do Grupo de Investigação Cardiovascular, Uni-

dade I&D, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge desde 
2004; Coordenadora do Grupo de Estudo de Fisiopatologia do Esforço 
e Reabilitação Cardíaca da Sociedade Portuguesa de Cardiologia para 
o biénio 2011/2013.

Olga Maria dos Santos Ferreira
Data de Nascimento: 3 de março de 1957
Naturalidade: São Salvador – Distrito de Viseu

Habilitações literárias e profissionais:
Escola Superior de Enfermagem de Viseu, dezembro de 1979
— Licenciatura em Enfermagem
Escola Superior de Enfermagem Maria Fernanda Resende, Lisboa, 

1986
— Especialização em Saúde Infantil e Pediátrica
— Administração dos Serviços de Enfermagem, Lisboa, 1992
Instituto Abel Salazar, Porto, 2003
— Mestrado em Ciências de Enfermagem
Universidade Moderna, Setúbal, 2004
— Licenciatura em Direito

Atividade de docência:
Escola Superior de Saúde Egas Moniz, março 2005 até agosto de 

2011
— Assistente Adjunta Convidada para a Disciplina de Ética e De-

ontologia
Instituto de Emprego e Formação Profissional de Setúbal, 2004
Atividade no âmbito da gestão hospitalar
Hospital Ortopédico Sant’Iago do Outão, Setúbal, 1985 a 1992
— Coordenadora do Serviço de Ortopedia Infantil, 1985 a 1988
— Coordenadora do Departamento de Formação do HOSO, 1990 

a 1992
Hospital Distrital de Setúbal, Setúbal, 1992 a 1995
— Enfermeira Chefe do Serviço de Medicina
Hospital Ortopédico Sant’Iago do Outão, Setúbal, 1996 a 2005
— Enfermeira Supervisora e Vogal do Conselho de Administração
Centro Hospitalar de Setúbal
Enfermeira Diretora desde dezembro de 2005 até à presente data.
— Dirige o Núcleo Redatorial da Revista Cuidarte do CHS.
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 Direção-Geral do Património Cultural

Anúncio n.º 57/2013

Projeto de Decisão relativo à fixação da zona especial de proteção 
(ZEP) da Igreja e Convento de S. Francisco/Asilo dos Cegos 
de Nossa Senhora da Esperança em Castelo de Vide, freguesia 
de São João Baptista, concelho de Castelo de Vide, distrito de 
Portalegre.
1 — Nos termos do artigo 45.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 

23 de outubro, faço público que, com fundamento em parecer da 
Secção do Património Arquitetónico e Arqueológico do Conselho 
Nacional de Cultura (SPAA — CNC) de 15 de dezembro de 2010, 
é intenção da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) pro-
por a S. Ex.ª o Secretário de Estado da Cultura a fixação da zona 
especial de proteção (ZEP) da Igreja e Convento de S. Francisco/
Asilo de Cegos de Nossa Senhora da Esperança, freguesia de São 
João Baptista, concelho de Castelo de Vide, distrito de Portalegre, 
conforme planta de delimitação anexa, a qual faz parte integrante 
do presente Anúncio.

2 — Nos termos do artigo 46.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 
de outubro, os elementos relevantes do processo estão disponíveis nas 
páginas eletrónicas dos seguintes organismos:

a) Direção Regional de Cultura do Alentejo (DRCA), www.cultura-alentejo.pt
b) Direção-Geral do Património Cultural, www.patrimoniocultural.gov.pt
c) Câmara Municipal de Castelo de Vide, www.cm-castelo-vide.pt

3 — O processo administrativo original está disponível para consulta 
(mediante marcação prévia) na Direção Regional de Cultura do Alentejo 
(DRCA), Rua de Burgos, 5 7000-863 Évora.

4 — Nos termos do artigo 45.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de 
outubro, a consulta pública terá a duração de 30 dias úteis.

5 — Nos termos do artigo 28.º e do n.º 4 do artigo 45.º do mesmo 
decreto-lei, as observações dos interessados deverão ser apresentadas 
junto da DRCA, que se pronunciará num prazo de 15 dias úteis.

6 — Caso não sejam apresentadas quaisquer observações, a ZEP 
será publicada no Diário da República, nos termos do artigo 48.º 
do diploma legal acima referido, data a partir da qual se tornarão 
efetivas.

7 — Aquando da publicação referida no número anterior, os imóveis 
incluídos na ZEP ficarão abrangidos pelo disposto nos artigos 36.º, 37.º e 
43.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, e no artigo 43.º do Decreto-
Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro.

29 de janeiro de 2013. — A Diretora-Geral do Património Cultural, 
Isabel Cordeiro. 
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 Gabinete de Estratégia, Planeamento
e Avaliação Culturais

Aviso n.º 1845/2013

Procedimento concursal comum para preenchimento de dois postos 
de trabalho na carreira e categoria de Técnico Superior do Mapa 
de Pessoal do Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação 
Culturais, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado.
1 — Para efeitos do disposto nos n.os 2 e 4 do artigo 6.º, e do artigo 50.º 

da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na sua redação atual (adiante 
designada por LVCR), no n.º 3 do artigo 4.º e na alínea a) do n.º 3 do 
artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e re-
publicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público 
que, na sequência do despacho da Senhor Diretor -Geral do Gabinete 
de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais, abreviadamente de-
signado por GEPAC, de 30 de janeiro de 2013, se encontra aberto pelo 
prazo de 10 dias úteis a contar da data da sua publicitação no Diário 
da República, um procedimento concursal comum para contratação de 
dois técnicos superiores, em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas, por tempo indeterminado.

2 — Não foi efetuada consulta prévia à Entidade Centralizada para 
a Constituição de Reservas de Recrutamento (ECCRC), nos termos do 
n.º 1 do artigo 4.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, uma vez que, 
não tendo ainda sido publicado qualquer procedimento concursal para 
reservas de recrutamento, e até à sua publicitação, fica temporariamente 
dispensada a obrigatoriedade da referida consulta.

3 — O presente procedimento concursal rege -se pelo disposto na 
Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, com as alterações introduzi-
das pela Declaração de Retificação n.º 22 -A/2008, de 24 de abril, Lei 
n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro, Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de abril, Lei 
n.º 34/2010, de 2 de setembro, Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de dezembro, lei 
n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, Lei n.º 66/2012, de 31 de dezembro 
e Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro, pelo Decreto Regulamentar 
n.º 14/2008, de 31 de julho, pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, alte-
rada pela Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de abril, Decreto  -Lei n.º 124/2010, de 
17 de novembro, Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, Lei n.º 66/2012, 

de 31 de dezembro, e pela Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

4 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

5 — Caracterização do posto de trabalho: registo e carregamento dos 
orçamentos iniciais do GEPAC; análise financeira e controle da execução 
dos orçamentos da responsabilidade do Serviço; processamento de des-
pesas e registo das despesas efetuadas com recurso a fundo de maneio, 
registo de receitas, elaboração de pedidos de libertação de créditos, 
elaboração de pedidos de autorização de pagamentos, no Sistema de 
Informação Contabilística (SIC) e na aplicação GeRFIP; consulta, inter-
pretação e avaliação dos documentos orientadores e demais legislação 
de suporte às atividades de administração e execução dos orçamentos do 
Serviço; análise e elaboração dos documentos de prestação de contas de 
acordo com a Instrução n.º 1/2004 — 2.ª Secção do Tribunal de Contas, 
de 22 de janeiro, o Plano Oficial de Contabilidade Pública e de outros 
normativos orientadores; elaboração de propostas e informações com 
conhecimento da legislação específica que rege a execução orçamental 
e financeira; utilização de plataformas eletrónicas para consulta, recolha 
e reporte de informação, em interface com a Direção -Geral do Orça-
mento, Autoridade Tributária e Aduaneira, Segurança Social e Agência 
de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública — IGCP, E. P. E.; registo, 
controlo e reconciliação dos movimentos bancários, bem como das 
contas referentes a compras, vendas, fornecedores, outros devedores e 
credores e demais elementos contabilísticos; conhecimentos e experi-
ência em contratação pública.

6 — O local de trabalho: Núcleo de Recursos Financeiros da Direção 
de Serviços de Gestão de Recursos e Informação do Gabinete de Estra-
tégia, Planeamento e Avaliação Culturais, com sede, sita na rua Dom 
Francisco Manuel de Melo, n.º 15, 1070 -085 Lisboa.

7 — Os requisitos de admissão são os previstos no artigo 8.º e nas 
alíneas a) b) e c) do n.º 1 do artigo 52.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 
fevereiro, na sua redação atual, devendo os candidatos serem titulares de 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente 
estabelecida, de acordo com o n.º 4 do artigo 6.º do mesmo diploma legal.

8 — Nível habilitacional: licenciatura em Contabilidade, Gestão e Ad-
ministração Pública e Gestão de Empresas, não podendo ser substituído 
o nível habilitacional por formação e ou experiência profissional, sendo 
condição preferencial a experiência profissional nas áreas financeira e 
de contratação pública.

9 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se 
encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e não se 
encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no 
mapa de pessoal do órgão ou serviço idênticos aos postos de trabalho 
para cuja ocupação se publicita o procedimento.

10 — Posição remuneratória de referência: 2.ª posição da carreira/
categoria de técnico superior, nos termos estabelecidos pelo artigo 38.º 
da Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro.

11 — Atendendo à necessidade imperiosa e urgente do presente pro-
cedimento concursal, tendo em conta o número reduzido de recursos 
humanos qualificados que responda às exigências crescentes de reporte 
de informação orçamental e financeira, serão adotados um método de 
seleção obrigatório e um método de seleção facultativo ou comple-
mentar, podendo ter lugar a sua utilização faseada, em conformidade 
com o previsto nos n.os 3 e 4 do artigo 53.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 
de fevereiro, na sua redação atual, e n.º 2 do artigo 6.º e artigo 8.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:

11.1 — Nos termos do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 
de fevereiro, na sua redação atual, os candidatos com vínculo de emprego 
público que, cumulativamente, sejam já titulares da categoria a concurso 
e se encontrem a cumprir ou a executar a atribuição, competência ou 
atividade caracterizadoras do posto de trabalho correspondente a este 
procedimento, ou encontrando -se em mobilidade especial tenham sido 
detentores da categoria bem como das funções acima descritas, serão 
sujeitos aos seguintes métodos de seleção, valorados de 0 a 20 valores, 
e com as seguintes ponderações, salvo se a eles expressamente renun-
ciarem no formulário de candidatura:

a) Avaliação Curricular — 70 %;
b) Entrevista Profissional de Seleção — 30 %;
CF = 70 % (AC) + 30 % (EPS);
sendo que:
CF — Classificação Final;
AC — Avaliação Curricular;
EPS — Entrevista Profissional de Seleção;




