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Clotilde Damas Nunes Ferreira de Jesus no cargo de secretária-geral
do extinto Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das
Pescas, com efeitos a partir de 1 de junho de 2012.
6 de junho de 2012. — A Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, Maria de Assunção Oliveira
Cristas Machado da Graça.
206173159

Gabinete de Planeamento e Políticas
Despacho n.º 8266/2012
Nomeação, em regime de substituição, para o cargo de direção
intermédia de 2.º grau — Divisão de Mercados Agrícolas
Por força da alínea a) do n.º 4 do Decreto-Lei n.º 7/2012, de 17 de
janeiro, e do Decreto Regulamentar n.º 34/2012, de 26 de março, o
Gabinete de Planeamento e Políticas foi objeto de reestruturação no
âmbito do Plano de Redução e Melhoria da Administração Pública, tendo
as suas estruturas nucleares sido definidas pela Portaria n.º 169/2012,
de 24 de maio.
Assim, por vacatura do lugar e nos termos do n.os 1 e 2 do artigo 27.º
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, nomeio, em regime de substituição e
por urgente conveniência de serviço, a licenciada Maria Inês Lince Malta
Vacas Morgado Silva, para exercer o cargo de direção intermédia de 2.º
grau, de Chefe de Divisão de Mercados Agrícolas, até à conclusão do
procedimento concursal previsto no n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, cuja experiência e qualificação profissionais e académicas são adequadas ao cargo a prover, conforme nota curricular que faz
parte integrante do presente despacho, encontrando-se observados todos
os requisitos legais de provimento exigidos por esta disposição legal.
O presente despacho produz efeitos a partir do dia 1 de junho de
2012.
11 de junho de 2012. — O Diretor, Eduardo Diniz.
Nota Curricular
Nome: Maria Inês Lince Malta Vacas Morgado Silva
Habilitações académicas:
Licenciatura em Engenharia Agronómica (ramo de Economia Agrária
e Sociologia Rural), no Instituto Superior de Agronomia (1995)
Experiência profissional relevante:
Desde março de 2007
Técnica Superior da Direção de Serviços da Produção e Mercados
Agrícolas, Divisão da Competitividade e dos Mercados Agrícolas onde
acompanha os sectores do Açúcar, Cereais, Tabaco, Fibras Naturais,
Lúpulo e Sementes;
Novembro 1998 a fevereiro de 2007
Chefe de Divisão do Açúcar, Tabaco, Banana, Fibras Têxteis e Outros
na Direção de Serviços de Produtos Vegetais do GPPAA
Julho de 1995 a novembro 1998
Técnica Superior de 2.ª no IMAIAA desde Julho de 1995, desempenhando funções na Direcção de Serviços de Produtos Vegetais, Divisão
de Açúcar, Fibras Têxteis e Outros Produtos, análise do funcionamento
do mercado das respetivas organizações comuns de mercado nomeadamente nos sectores do Azeite, Cereais, Açúcar e Vinho
Fevereiro de 1995 a julho de 1995
Estágio no IMAIAA — Instituto dos Mercados Agrícolas e Indústria
Agro-Alimentar, na Direcção de Serviços dos Produtos Vegetais — Divisão Açúcar.
Aptidões e competências pessoais:
Curso Formação “SIADAP”, maio de 2009.
Curso “Gestão por Objetivos e avaliação do Desempenho (Avaliadores)”, julho de 2006.
Curso “Programa de desenvolvimento da qualidade de serviço” dirigido a Quadros Dirigentes, abril e julho de 1999.
206174277
Despacho (extrato) n.º 8267/2012
Nomeação, em regime de substituição, para o cargo de direção
intermédia de 2.º grau — Divisão de Internacionalização e Promoção
Por força da alínea a) do n.º 4 do Decreto-Lei n.º 7/2012, de 17 de
janeiro, e do Decreto Regulamentar n.º 34/2012, de 26 de março, o

Gabinete de Planeamento e Políticas foi objeto de reestruturação no
âmbito do Plano de Redução e Melhoria da Administração Pública, tendo
as suas estruturas nucleares sido definidas pela Portaria n.º 169/2012,
de 24 de maio.
Assim, por vacatura do lugar e nos termos do n.os 1 e 2 do artigo 27.º
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, nomeio, em regime de substituição
e por urgente conveniência de serviço, a mestre Ana Margarida de
Albuquerque Pereira Cardoso de Meneses de Portugal e Mello, para
exercer o cargo de direção intermédia de 2.º grau, de Chefe de Divisão
de Internacionalização e Promoção, até à conclusão do procedimento
concursal previsto no n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, cuja experiência e qualificação profissionais e académicas são
adequadas ao cargo a prover, conforme nota curricular que faz parte
integrante do presente despacho, encontrando-se observados todos os
requisitos legais de provimento exigidos por esta disposição legal.
O presente despacho produz efeitos a partir do dia 1 de junho de
2012.
11 de junho de 2012. — O Diretor, Eduardo Diniz.
Nota Curricular
Nome: Ana Margarida de Albuquerque Pereira Cardoso de Meneses
de Portugal e Mello
Formação Académica
Licenciatura em Engenharia Agronómica, no ramo de Economia Agrária e Sociologia Rural, pelo Instituto Superior de Agronomia (1991)
Mestrado em Ciências Empresariais, na área de especialização em
Gestão, Estratégia e Desenvolvimento Empresarial, dominante temática
Marketing e Negócios Internacionais, no Instituto Superior de Ciências
do Trabalho e da Empresa (ISCTE), 1993/94,
Experiência Profissional
De 1 de Abril de 2011 até à data, Chefe de Divisão de Promoção da
Internacionalização, em regime de substituição, com funções de coordenação e articulação com entidades internas e externas responsáveis
pela sua gestão:
De Janeiro de 2010 até 31 de Março de 2011, apoio à direção do
GPP na coordenação das atividades do Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas (MADRP) para a área da promoção da
internacionalização dos sectores agro-alimentar e florestal.
Apoiar a coordenação da Comissão para a Internacionalização e dos
Grupos Temáticos para a Internacionalização, criado por Despacho
n.º 16664/2010, do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural
e das Pescas, de 3 de Novembro;
De 1 de Março de 2007 até 1 de Janeiro de 2010, desempenho de
funções no Gabinete de Planeamento e Políticas, na Direção de Serviços de Estatística, Metodologia e Estudos, e na Direção de Serviços de
Ambiente e Ordenamento do Espaço Rural;
De 14 de Outubro de 2004 até 1 de Março de 2007, Chefe de Divisão
de Documentação e Informação, da Secretaria-geral do MADRP;
De 16 de Julho de 2004 até 14 de Outubro de 2004, técnica superior
no Gabinete de Planeamento e Políticas, na Divisão de Planeamento
e Políticas;
De 2 de Fevereiro de 2004 até 16 de Julho de 2004, nomeada Assessora
do Gabinete do Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural;
De 1 de Janeiro de 2001 até 2 de Fevereiro de 2004, técnica superior
no Gabinete de Planeamento e Políticas Agro-Alimentar, na Divisão
de Planeamento e Políticas da Direção de Serviços de Estudos, Planeamento e Prospetiva;
De 4 de Novembro de 1991 até 1 de Janeiro de 2001, desempenho
de funções no Gabinete de Planeamento e Políticas Agro-Alimentar, na
Divisão de Análise da Situação das Explorações Agrícolas da Direção
de Serviços Rede de Informação de Contabilidades Agrícolas (RICA);
Formação Profissional
Curso Específico para Alta Direção em Administração Pública (CADAP), Instituto Nacional de Administração (2003/4).
206174285
Despacho n.º 8268/2012
Nomeação, em regime de substituição, para o cargo
de direção intermédia de 2.º grau — Divisão de Apoio Direto
e Desenvolvimento Sustentável
Por força da alínea a) do n.º 4 do Decreto-Lei n.º 7/2012, de 17 de
janeiro, e do Decreto Regulamentar n.º 34/2012, de 26 de março, o
Gabinete de Planeamento e Políticas foi objeto de reestruturação no
âmbito do Plano de Redução e Melhoria da Administração Pública, tendo
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as suas estruturas nucleares sido definidas pela Portaria n.º 169/2012,
de 24 de maio.
Assim, por vacatura do lugar e nos termos do n.os 1 e 2 do artigo 27.º
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, nomeio, em regime de substituição
e por urgente conveniência de serviço, a mestre Sónia Isabel Simões
Calção, para exercer o cargo de direção intermédia de 2.º grau, de
Chefe da Divisão de Apoio Direto e Desenvolvimento Sustentável, até
à conclusão do procedimento concursal previsto no n.º 1 do artigo 20.º
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, cuja experiência e qualificação profissionais e académicas são adequadas ao cargo a prover, conforme nota
curricular que faz parte integrante do presente despacho, encontrando-se
observados todos os requisitos legais de provimento exigidos por esta
disposição legal.
O presente despacho produz efeitos a partir do dia 18 de junho de
2012.
11 de junho de 2012. — O Diretor, Eduardo Diniz.

presidente nas suas faltas ou impedimentos, e Maria Manuela Coutinho
Coelho Nogueira (Assistente Operacional da Carreira de Assistente
Operacional).
Vogais suplentes: Paula Cristina Coito Cavaco Freitas (Assistente
Técnica da Carreira de Assistente Técnico) e Elisa Aurora Eira Marques
(Assistente Técnica da Carreira de Assistente Técnico).
O período experimental inicia-se com a celebração do contrato e
tem a duração de 90 dias, correspondente à duração determinada pelo
disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 76.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de
setembro.
31 de maio de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Luís
Manuel Paiva Gomes Cunha Ribeiro.
206174544
Aviso (extrato) n.º 8256/2012

Nota Curricular
Nome: Sónia Isabel Simões Calção
1 — Formação académica:
Mestrado em Ciência e Engenharia dos Alimentos na Universidade
Técnica de Lisboa (2003)
Licenciatura em Engenharia Zootécnica — ramo científico-tecnológico
na Universidade de Évora (1998)
2 — Atividade profissional:
Técnica superior do Gabinete de Planeamento e Relações Comunitárias do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP), com
funções ao nível de: Relações Comunitárias; Elaboração de publicações;
Atualização e conceção dos conteúdos do Portal da Internet do IFAP;
Recolha, análise e tratamento de legislação comunitária e nacional; Desenvolvimento dos conteúdos, cadernos de requisitos, grafismo e testes de
software do Portal Interno; Gestão de perfis e desenvolvimento de conteúdos a disponibilizar na Área Reservada do Portal (desde março de 2005).
Participação no projeto “O QCA e os Espaços Rurais” no Gabinete
de Planeamento e Política Agro-Alimentar (GPPAA) — fevereiro 2003
a dezembro de 2004.
Técnica superior no GPPAA na Divisão de Bovinos, Ovinos e Caprinos da Direção de Serviços das Produções Animais com funções
de acompanhamento e análise de mercado; elaboração de legislação e
normas nacionais na área da rotulagem de carne de bovino; colaboração
no estudo “Plano de Dinamização da Pecuária Extensiva”.
Estágio profissional no GPPAA na Direção de Serviços das Produções Animais sobre o estudo dos impactos a nível nacional no setor
da carne de bovino no âmbito da Agenda 2000 (novembro de 1997 a
maio de 1998).
3 — Publicações e Comunicações:
Dissertação de Mestrado “Descontaminação de Carcaças de Suíno
em Matadouro Industrial” (2003).
206174317

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, I. P.
Aviso (extrato) n.º 8255/2012
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que, na sequência
de Procedimento concursal aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 152, de 6 de agosto de 2010, foi celebrado contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos
a partir de 1 de junho de 2012, com a trabalhadora Maria Madalena de
Carvalho Sanches, para exercício de funções correspondentes à categoria/
carreira de Assistente Operacional, com a remuneração correspondente
à 1.ª posição remuneratória, nível 1 da tabela única remuneratória, da
carreira de Assistente Operacional, correspondente a 485€.
Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex vi n.os 2
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a
seguinte composição:
Presidente: Ana Maria Pacheco Bartolomeu (Assistente Técnica da
Carreira de Assistente Técnico).
Vogais efetivos: Adelaide Xavier de Sousa Fernandes Marques (Coordenadora Técnica da Carreira de Assistente Técnico), que substituirá o

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que, na sequência de Procedimento concursal aberto por aviso publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 152, de 6 de agosto de 2010, foi celebrado
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com
efeitos a partir de 1 de junho de 2012, com a trabalhadora Ana Paula
Silva Baptista, para exercício de funções correspondentes à categoria/
carreira de Assistente Operacional, com a remuneração correspondente
à 1.ª posição remuneratória, nível 1 da tabela única remuneratória, da
carreira de Assistente Operacional, correspondente a 485€.
Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex vi n.os 2
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a
seguinte composição:
Presidente: Ana Maria Pacheco Bartolomeu (Assistente Técnica da
Carreira de Assistente Técnico).
Vogais efetivos: Adelaide Xavier de Sousa Fernandes Marques (Coordenadora Técnica da Carreira de Assistente Técnico), que substituirá o
presidente nas suas faltas ou impedimentos, e Maria Manuela Coutinho
Coelho Nogueira (Assistente Operacional da Carreira de Assistente
Operacional).
Vogais suplentes: Paula Cristina Coito Cavaco Freitas (Assistente
Técnica da Carreira de Assistente Técnico) e Elisa Aurora Eira Marques
(Assistente Técnica da Carreira de Assistente Técnico).
O período experimental inicia-se com a celebração do contrato e
tem a duração de 90 dias, correspondente à duração determinada pelo
disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 76.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de
setembro.
31 de maio de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Luís
Manuel Paiva Gomes Cunha Ribeiro.
206174633
Aviso (extrato) n.º 8257/2012
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que, na sequência de Procedimento concursal aberto por aviso publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 152, de 6 de agosto de 2010, foi celebrado
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
com efeitos a partir de 1 de junho de 2012, com a trabalhadora Maria
Teresa Fonseca Martinho Branco Guilherme, para exercício de funções
correspondentes à categoria/carreira de Assistente Operacional, com
a remuneração correspondente à 1.ª posição remuneratória, nível 1
da tabela única remuneratória, da carreira de Assistente Operacional,
correspondente a 485€.
Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex vi n.os 2
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a
seguinte composição:
Presidente: Ana Maria Pacheco Bartolomeu (Assistente Técnica da
Carreira de Assistente Técnico).
Vogais efetivos: Adelaide Xavier de Sousa Fernandes Marques (Coordenadora Técnica da Carreira de Assistente Técnico), que substituirá o
presidente nas suas faltas ou impedimentos, e Maria Manuela Coutinho
Coelho Nogueira (Assistente Operacional da Carreira de Assistente
Operacional).
Vogais suplentes: Paula Cristina Coito Cavaco Freitas (Assistente
Técnica da Carreira de Assistente Técnico) e Elisa Aurora Eira Marques
(Assistente Técnica da Carreira de Assistente Técnico).
O período experimental inicia-se com a celebração do contrato e
tem a duração de 90 dias, correspondente à duração determinada pelo

