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 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO MAR

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte

Despacho n.º 6647/2014
Na sequência do parecer favorável n.º 295/2014 -SEAP, de 22 de 

janeiro, de S. E. o Secretário de Estado da Administração Pública, e 
por Despacho de 17/3/2014, do Sr. Diretor Regional foi autorizada a 
celebração do Contrato de Prestação de Serviços, na modalidade de 
Avença, entre esta Direção Regional de Agricultura e Pescas, e o Dr. José 
Artur Magalhães Saraiva Aguilar, com início em 1 de abril de 2014, até 
31 de dezembro de 2014.

(Isento de Visto do Tribunal de Contas.)
8 de maio de 2014. — A Diretora de Serviços de Administração, 

Adília Josefina Ribeiro Domingues.
207824239 

 Instituto Nacional de Investigação Agrária 
e Veterinária, I. P.

Despacho n.º 6648/2014
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 20.º e artigos 21.º e 27.º 

da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação introduzida pelas Leis 
n.º 51/2005, de 30 de agosto, n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 
n.º 3 -B/2010, de 28 de abril, e n.º 64/2011, de 22 de dezembro, conju-
gado com o disposto no n.º 2 do artigo 4.º da Portaria n.º 392/2012, de 
29 de novembro, designo para o exercício, em regime de substituição, 
no cargo de direção intermédia do 1.º grau de Diretor do Departamento 
de Logística e Sistemas de Informação, o técnico superior José Alberto 
Godinho Brioso Manique, cujo currículo que se anexa ao presente 
despacho, demonstra preencher os requisitos legais de provimento do 
cargo e possuir a competência técnica, a aptidão e o perfil adequados 
ao exercício das inerentes funções.

O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de maio de 2014.
30 de abril de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, Nuno 

Figueira Boavida Canada.

Nota Curricular
José Alberto Godinho Brioso Manique, de nacionalidade portuguesa, 

nascido em março de 1956.
Habilitações Literárias e Formação:
2001/2012 — Pós graduação (do mestrado) em Gestão de Sistemas 

de Informação, Lisboa, ISCTE — Instituto Superior de Ciências do 
Trabalho e de Empresa, classificação final de 15 valores.

1976/1980 — Licenciatura em Sociologia, especialização em Socio-
logia do Trabalho, ISCTE — Instituto Superior de Ciências do Trabalho 
e de Empresa, classificação final de 14 valores.

2008/2009 — DEIA (Diploma de especialização em Inovação e 
Aprendizagem Organizacional), INA — Instituto Nacional de Admi-
nistração, 120 horas, classificação final de 84 %;

2008 — FORGEP (Formação em Gestão Pública), INA — Instituto 
Nacional de Administração, 180 horas, classificação final de 16 valores 
(1 -20);

2006 — Curso Gestão Estratégica, INA, 58 h;
Curso Auditoria de Formação, INA, 48 h;
1996 — Ciclo Gestão de Pessoas e Melhoria de Processos, II/ODI/

Partex, 57 h;
1996 — Curso Teoria e Prática de Gestão de Projetos, II, 30 h.
1988 — Curso de especialização “Estratégias Empresariais num Con-

texto de Inovação”, CIDEC/ISCTE, 136 horas.

Experiência Profissional:
2012/… — Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pú-

blica, Ministério das Finanças (eSPap)
Setembro de 2012/… — Técnico superior/especialista de gestão de 

competências e do conhecimento. Representante da eSPap no projeto de 
Portaria de Gestão Documental do Ministério das Finanças, coordenado 
pela Secretaria -geral.

1989/2012 — Instituto de Informática (II) do Ministério das Finanças 
julho de 2007/setembro de 2012, setembro. Chefe de Equipa Multidis-
ciplinar de Gestão de Competências e do Conhecimento. Coordenação 
das equipas de Gestão de Competências, Centro de Formação, Centro 
de Informação e Documentação, Núcleo de Planeamento e Controlo de 

Gestão. Representação do Instituto de informática no projeto “Macroes-
trutura Funcional”, de interoperabilidade semântica na gestão documental 
para a Administração Pública Central (2011), da responsabilidade da Di-
reção Geral de Arquivos, e no projeto de Portaria de Gestão Documental 
do Ministério das Finanças, coordenado pela Secretaria -Geral (2012).

Julho de 2004/ março de 2007 — Chefe da Divisão de Gestão de 
Competências e Formação, com a responsabilidade pela coordenação de 
projetos e áreas de atividades em gestão de competências, planeamento 
de recursos humanos e concursos, avaliação de desempenho e Centro 
de Formação.

Novembro de 1989/julho de 2004 — Chefe de Divisão de Formação. 
Coordenação de projetos e atividades em formação, recursos humanos, 
sistemas de informação. Representação do Instituto de Informática em 
comissões e grupos de trabalho transversais a toda a Administração 
Pública, no âmbito das carreiras de informática e de formação.

Junho de 1989/novembro de 1989 — Técnico superior de formação/
recursos humanos (téc. sup. 1.ª cl.). Coordenação e participação em 
projetos/atividades nas áreas de planeamento e gestão de formação.

1980/1982 — Outras entidades
1982/1989 — Serviço de Organização e Gestão de Pessoal, do Mi-

nistério do Emprego e da Segurança Social. Técnico superior de forma-
ção/recursos humanos (téc. sup. 2.ª cl.), coordenação e participação em 
projetos nas áreas de planeamento e gestão de formação e de recursos 
humanos, de âmbito de todo o Ministério.

1980/1981 — Instituto Médio de Educação, Lobito, Angola. Professor 
da cadeira de História Universal.

207822505 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Deliberação n.º 1113/2014

Procedimento simplificado de seleção, a nível regional, conducente 
ao recrutamento de pessoal médico para a categoria 
de assistente, da área hospitalar da carreira médica

Publicação da lista de classificação final dos candidatos
Cirurgia Plástica e Reconstrutiva

Por deliberação do Conselho Diretivo desta Instituição, de 29 de 
abril de 2014, torna -se pública a lista homologada de classificação 
final relativa ao procedimento simplificado de recrutamento de pessoal 
médico, que concluíram o respetivo internato médico na 1.ª época de 
2013, com vista à celebração de contrato individual de trabalho, por 
tempo indeterminado, ao abrigo do Código do Trabalho, para ocupação 
de posto de trabalho na categoria de Assistente, da área hospitalar de 
Cirurgia Plástica e Reconstrutiva, da carreira Médica, a que se reporta 
o aviso n.º 12936/2013 — Referência G, publicado no D.R., 2.ª série, 
n.º 205, de 23 de outubro:

Lista de classificação final 

Ordenação Nome do candidato
Valoração

final
(valores)

1.º Maria Leonor Rios Vieira da Costa . . . . . . . . . 18,5
2.º Isabel Maria Magno Bartosh  . . . . . . . . . . . . . . 16,8

 8 de maio de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano 
Manuel Castanheira de Oliveira.

207819209 

 Deliberação n.º 1114/2014

Procedimento simplificado de seleção, a nível regional, conducente 
ao recrutamento de pessoal médico para a categoria 
de assistente, da área hospitalar da carreira médica

Publicação da lista de classificação final 
dos candidatos — Urologia

Por deliberação do Conselho Diretivo desta Instituição, de 29 de abril 
de 2014, torna -se pública a lista homologada de classificação final rela-
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tiva ao procedimento simplificado de recrutamento de pessoal médico, 
que concluíram o respetivo internato médico na 1.ª época de 2013, com 
vista à celebração de contrato individual de trabalho, por tempo indeter-
minado, ao abrigo do Código do Trabalho, para ocupação de posto de 
trabalho na categoria de Assistente, da área hospitalar de Urologia, da 
carreira Médica, a que se reporta o aviso n.º 12936/2013 — Referência 
AD, publicado no D.R., 2.ª série, n.º 205, de 23 de outubro:

Lista de classificação final 

Ordenação Nome do candidato
Valoração

final
(valores)

1.º Rui Fernando da Cunha Amorim . . . . . . . . 19,20
2.º Alexandre Oliveira Resende . . . . . . . . . . . 18,40
3.º Luís Frederico Azevedo Dias Branco Lopes 18,10
4.º Lilian Carla Nunes Campos . . . . . . . . . . . . 17,22

 8 de maio de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano 
Manuel Castanheira de Oliveira.

207819217 

 Administração Regional de Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo, I. P.

Aviso (extrato) n.º 6243/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 12/11/2013 e nos 

termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Direção-Geral da Administração Escolar

Despacho n.º 6649/2014
 Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 14.º do Decreto-

-Lei n.º 287/88, de 19 de agosto, com a redação dada pelo Decreto -Lei 
n.º 345/89, de 11 de outubro, e pelo Decreto -Lei n.º 127/2000, de 6 de 
julho, publica -se a classificação profissional atribuída, por meu despacho 
de hoje, no uso das competências próprias previstas naqueles diplomas, 
à professora a seguir indicada, que concluiu com aproveitamento, no 
ano letivo de 2009/2010, o 1.º ano da profissionalização em serviço, 
tendo ficado dispensada do 2.º ano da profissionalização em serviço, 
ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 43.º do Decreto -Lei n.º 287/88, 
com a redação dada pelo Decreto -Lei n.º 345/89, de 11 de outubro, e 
pelo Decreto -Lei n.º 127/2000, de 6 de julho.

A classificação profissional produz efeitos a partir de 1 de setembro 
de 2010. 

n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se público que Susana Maria Mi-
randa Ledo Rosales, concluiu com sucesso o período experimental, na 
sequência da celebração do contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado com a Administração Regional de Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo, I. P., para desempenho de funções na carreira/categoria de 
técnico superior, área de Medicina Dentária, no ACES Loures -Odivelas, 
sendo que o tempo de duração do período experimental é contado para 
efeitos da atual carreira e categoria.

12 de maio de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT, I. P., 
Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

207825543 

Nome Grupo de recrutamento
Classificação
profissional

(valores)
Instituição de ensino superior

Eugénia Maria Carvalhinho Amaro Seco 290 — Educação Moral e Religiosa Ca-
tólica.

12,6 Faculdade de Teologia da Universidade Católica 
Portuguesa.

 5 de maio de 2014. — O Diretor -Geral da Administração Escolar, Mário Agostinho Alves Pereira.
207822205 

 Despacho n.º 6650/2014
Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 14.º do Decreto -Lei 

n.º 287/88, de 19 de agosto, com a redação dada pelo Decreto -Lei 
n.º 345/89, de 11 de outubro, e pelo Decreto -Lei n.º 127/2000, de 6 de 
julho, publica -se a classificação profissional atribuída, por meu despacho 
de hoje, no uso das competências próprias previstas naqueles diplomas, 

à professora a seguir indicada, que concluiu com aproveitamento, no 
ano letivo de 2006/2007, o 1.º ano da profissionalização em serviço, 
tendo ficado dispensada do 2.º ano da profissionalização em serviço, 
ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 43.º do Decreto -Lei n.º 287/88, 
com a redação dada pelo Decreto -Lei n.º 345/89.

A classificação profissional produz efeitos a partir de 1 de setembro 
de 2007. 

Nome Grupo de recrutamento
Classificação
Profissional

(valores)
Instituição de ensino superior

Maria Edite Ribeiro de Oliveira Gonçalves 290 — Educação Moral e Religiosa Católica 12 Faculdade de Teologia da Universidade 
Católica Portuguesa

 5 de maio de 2014. — O Diretor -Geral da Administração Escolar, Mário Agostinho Alves Pereira.
207822124 

 Despacho n.º 6651/2014
Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 14.º do Decreto -Lei 

n.º 287/88, de 19 de agosto, com a redação dada pelo Decreto -Lei 
n.º 345/89, de 11 de outubro, e pelo Decreto -Lei n.º 127/2000, de 6 de 
julho, publica -se a classificação profissional atribuída, por meu despacho 
de hoje, no uso das competências próprias previstas naqueles diplomas, 

à professora a seguir indicada, que concluiu com aproveitamento, no 
ano letivo de 2009/2010, o 1.º ano da profissionalização em serviço, 
tendo ficado dispensada do 2.º ano da profissionalização em serviço, 
ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 43.º do Decreto -Lei n.º 287/88, 
com a redação dada pelo Decreto -Lei n.º 345/89.

A classificação profissional produz efeitos a partir de 1 de setembro 
de 2010. 

Nome Grupo de recrutamento Classificação Profissional
(valores) Instituição de ensino superior

Maria Beatriz Marques Simões 290 — Educação Moral e Religiosa 
Católica.

13 Faculdade de Teologia da Universidade Católica 
Portuguesa.

 5 de maio de 2014. — O Diretor -Geral da Administração Escolar, Mário Agostinho Alves Pereira.
207822092 


