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lho na carreira e categoria de técnico superior, da Divisão de Relações
Internacionais, aberto por aviso n.º 6962/2015, publicado na 2.ª série
do Diário da República, n.º 120, de 23 de junho, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para a
2.ª posição, nível 15, da carreira de técnico superior, com os seguintes
trabalhadores:
Peter Paiva Pitrez, com efeitos a 1 de janeiro de 2017;
Diana Cristina da Silva Freire Carlos, com efeitos a 1 de janeiro de 2017;
Elsa Maria Caetano Simões Lopes, com efeitos a 12 de janeiro de 2017.
16 de fevereiro de 2017. — A Secretária-Geral, Alexandra Carvalho.
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AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO
RURAL E MAR
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro
Despacho n.º 2762/2017
De acordo com o disposto nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de
dezembro, na redação atual, foi aberto o procedimento concursal e
procedeu-se à publicitação do processo de seleção do titular do cargo de
direção intermédia de 1.º grau de Diretor de Serviços de Investimento,
a que se refere o artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 39/2012, de
11 de abril, em conjugação com a alínea b) do n.º 1 e n.º 5 do artigo 1.º
e artigo 3.º da Portaria n.º 305/2012, de 4 de outubro, designadamente
através da Bolsa de Emprego Público.
Cumpridos os formalismos legais e concluídas as operações de seleção, propôs o Júri, como resultado do respetivo processo de escolha e
nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 21.º da referida Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de
dezembro, na redação atual, para desempenhar aquele cargo a candidata
Ana Maria Duarte Serejo.
Tendo em conta os fundamentos apresentados pelo Júri nos relatórios
que integram o procedimento, designadamente pela aplicação da fórmula
que traduz os métodos de seleção aos factos apurados, considero que
face a tais resultados aquela candidata possui a competência técnica e
a aptidão necessárias para o exercício do cargo e corresponde ao perfil
exigido no respetivo concurso.
Assim, designo para o cargo de Diretora de Serviços de Investimento,
a Técnica Superior Ana Maria Duarte Serejo, em comissão de serviço,
pelo período de três anos, nos termos dos n.os 9 a 11 do artigo 21.º da
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, diploma alterado e republicado pela
Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, na redação atual.
A presente designação produz efeitos a partir de 21-02-2017.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).
20 de fevereiro de 2017. — A Diretora Regional, Adelina M. Machado Martins.
Nota curricular
1 — Dados pessoais:
Nome: Ana Maria Duarte Serejo;
Data de nascimento: 16 de abril de 1967.

vários programas comunitários; — receção, análise e acompanhamento
de candidaturas no âmbito dos processos de Reestruturação de Vinha
e Abandono Definitivo da Vinha, dos projetos ao Regime de Apoio à
Reestruturação e Reconversão da Vinha e ainda do Prémio Comunitário
ao Arranque de Pessegueiros e Nectarineiras; — colaboração nas ações
de experimentação e demonstração desenvolvidas no âmbito das competências do serviço; — intervenção em diversas ações de divulgação e
esclarecimento sobre programas e regulamentos comunitários.
De 1989 a 1990 — Técnica do Ministério da Agricultura, Direção
Regional de Agricultura da Beira Interior, na Zona Agrária da Campina,
com funções de caráter técnico, de apoio e colaboração nos projetos de
experimentação e divulgação e ainda atividades de extensão rural.
Em 1989 — Docente da Escola Secundária José Silvestre Ribeiro
(Idanha-a-Nova).
4 — Formação profissional:
Participação em diversas ações de formação no âmbito do controlo às
ajudas, subsídios e prémios decorrentes da Politica Agrícola Comum;
Material Vegetal e Condução da Vinha, DGPA — IVV;
Manutenção e Conservação Vinha Terreno, DGPA — IVV;
Formação Pedagógica de Formadores, SGMADR;
Vitivinicultura, DRABI;
Sistema de Informação da Vinha e do Vinho no Instituto da Vinha e
do Vinho, IVV;
FORGEP — Programa de Formação em Gestão em Administração
Pública, INA;
Sistema de Informação Parcelar — iSIP, IFAP;
Gestão da Despesa Pública;
Controlo Vitis — Ação de Verificação no Local — IFAP.
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Gabinete de Planeamento, Políticas
e Administração Geral
Aviso n.º 3454/2017
Nos termos do n.º 5 do artigo 46.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se
público que, pelo meu despacho de 19 de dezembro de 2016, foi homologada a avaliação do período experimental da licenciada Elisa Fernandes
Ferreira, que concluiu com sucesso o período experimental, na carreira
e categoria de técnico superior, com avaliação final de 18,75 valores,
na sequência da celebração de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado com este Gabinete de Planeamento, Políticas
e Administração Geral.
02/03/2017. — O Diretor-Geral, Eduardo Diniz.

Despacho n.º 2763/2017
Nos termos dos artigos 23.º e 24.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro,
e considerando a análise circunstanciada do respetivo desempenho e
dos resultados obtidos, renovo a comissão de serviço da licenciada Ana
Maria da Silva Faria Filipe de Morais, no cargo de Chefe de Divisão de
Acompanhamento de Políticas e Comunicação, com efeitos reportados
a 21 de outubro de 2016.
02/03/2017. — O Diretor-Geral, Eduardo Diniz.

2 — Habilitações académicas:
Licenciatura em Ciências Agrárias pela ESACB, 2001;
Bacharel em Produção Agrícola pela ESACB, 1990;
Frequência da Pós Graduação em Sistema de Informação Geográfica
da ESACB.
3 — Experiência profissional:
Desde 2008 — Chefe de Divisão de Controlo da Direção Regional de
Agricultura e Pescas do Centro, com funções no âmbito do controlo das
ajudas, prémios e subsídios decorrentes da Politica Agrícola Comum;
De 2007 a 2008 — Funções de assessoria no Gabinete do Diretor
Regional de Agricultura e Pescas do Centro;
De 1990 a 2007 — Na Direção de Serviços de Agricultura da Direção
Regional de Agricultura da Beira Interior, com funções de: — coordenação e supervisão dos processos inerentes ao Condicionamento da
Cultura da Vinha; — participação e coordenação, em articulação com o
Instituto da Vinha e do Vinho, na implementação e operacionalização de
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Despacho n.º 2764/2017
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 4.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, após a anuência
do Instituto de ação Social das Forças Armadas, se procedeu ao abrigo
do n.º 3 do artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
aprovada pela Lei n.º 35/2014, à consolidação definitiva da mobilidade
na categoria, no mapa de pessoal deste Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral, da técnica superior Maria Emília Almeida
Gomes de Sá, tendo sido celebrado um contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, ficando a trabalhadora posicionada
na 8.ª posição remuneratória e o 39 nível remuneratório, da carreira e
categoria de técnico superior, com produção de efeitos a 9 de dezembro
de 2016.
02/03/2017. — O Diretor-Geral, Eduardo Diniz.
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