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não foi realizada a audiência prévia da interessada no presente procedimento, dado que se verifica a previsão da alínea f) do n.º 1 do artigo
citado.
22 de dezembro de 2017. — A Secretária de Estado do Turismo, Ana
Manuel Jerónimo Lopes Correia Mendes Godinho.
311037127

De 5 de janeiro a 31 março de 2009:
Estágio na Divisão de Intervenção Veterinária do Oeste
(DSVRLVT) — DGV:
De 1 de outubro de 2008 a 31 de dezembro de 2008:
Estágio no Gabinete Técnico e Pericial, ASAE
Formação Profissional Relevante:

Secretaria-Geral
Aviso n.º 882/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, por meu despacho de
13 de novembro de 2017, a trabalhadora Carla Maria dos Santos Fonseca,
concluiu, com sucesso, o período experimental na carreira/categoria de
técnico superior, de acordo com a avaliação efetuada nos termos do n.º 4
do artigo 46.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, sendo o tempo de duração desse
período contado para efeitos da atual carreira e categoria.
3 de janeiro de 2018. — A Secretária-Geral, Maria Ermelinda Paulo
Rodrigues da Silva Carrachás.
311043631

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica
Despacho n.º 749/2018
Nos termos do n.º 9 do artigo 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,
após conclusão de procedimento concursal, designo em comissão de
serviço e pelo período de três anos, o Mestre Pedro Miguel Marcelo
Dias Nabais, no cargo de Chefe de Divisão da Divisão de Riscos
Alimentares, do Departamento de Riscos Alimentares e Laboratórios da ASAE, considerando que o mesmo é possuidor dos requisitos
legais exigidos para o provimento do referido cargo e detém o perfil pretendido para prosseguir as atribuições e objetivos do serviço,
nomeadamente conhecimentos e experiência profissional relevantes,
evidenciados na nota curricular anexa ao presente despacho do qual
faz parte integrante, bem como elevada motivação, disponibilidade e
espírito de liderança.
A designação produz efeitos a 21 de dezembro de 2017.
4 de janeiro de 2018. — O Inspetor-Geral, Pedro Portugal Gaspar.
ANEXO
Nota curricular
Nome: Pedro Miguel Marcelo Dias Nabais
Data de Nascimento: 02/02/1984
Nacionalidade: Portuguesa
Formação académica:
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária, pela Faculdade de
Medicina Veterinária da Universidade Técnica de Lisboa, 2002-2008.
Experiência Profissional:
De 15 de maio de 2017 até à atualidade:
Chefe de Divisão da Divisão de Riscos Alimentares em regime de
substituição
De outubro de 2013 até maio de 2017:
Técnico Superior da Divisão de Riscos Alimentares da ASAE
De fevereiro de 2012 até outubro de 2013:
Técnico Superior da Unidade Nacional de Operações da ASAE
De 21 de junho de 2010 até fevereiro de 2012:
Técnico Superior do Gabinete Técnico — Pericial da ASAE
Desde 23 de setembro de 2009 até 31 de maio de 2010:
Delegado Comercial da ACANA Portugal

De 5 de abril a 2 de maio de 2017 — Formação sobre Tecnologias
de Inspeção da Segurança Alimentar dos Países Lusófonos de 2017,
na R.P. da China
De 4 a 8 de maio de 2015, BTSF — Avaliação de risco microbiológico
De 9 a 12 de junho de 2014, BTSF — Esquemas de qualidade: DOP/
IGP/ETG
De 10 a 14 de março de 2014, BTSF — Informação e Composição
de géneros alimentícios
De 02 a 06 de dezembro de 2013, BTSF — Surtos e toxinfeções
alimentares
Em setembro e outubro de 2011 — Curso “Avaliação Sanitária de
Caça Maior”
De 20 a 24 de junho de 2011 — BTSF — Auditoria de HACCP
Outras Atividades Relevantes:
Desde outubro de 2010 até à atualidade, formador ASAE em diversas
matérias relacionadas com a higiene e segurança alimentar, contando
com mais de 100 horas de formação interna administrada;
Representação da ASAE em Seminários, Congressos e Sessões de
Esclarecimento técnico a entidades externas, na área alimentar, contando
com cerca de 30 participações oficiais nesse âmbito.
311042416

Direção-Geral das Atividades Económicas
Despacho n.º 750/2018
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, foi aberto procedimento concursal através do aviso n.º 6841/2016,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 104, de 31 de maio, com
vista ao preenchimento do cargo de Chefe de Divisão do Desenvolvimento
Sustentável, cargo de direção intermédia de 2.º grau. Cumpridos todos os
formalismos legais e concluído o processo de seleção, o júri propôs, fundamentadamente, que a designação para o cargo recaísse sobre o candidato
João Miguel Vaz Alves Alexandre, o qual preenche os requisitos legais
exigidos e possui o perfil e as características necessárias ao exercício das
atribuições e à prossecução dos objetivos da Divisão do Desenvolvimento
Sustentável, conforme evidencia a nota curricular que se anexa ao presente
despacho. Assim, designo para o cargo de Chefe de Divisão do Desenvolvimento Sustentável, o Técnico Superior João Miguel Vaz Alves Alexandre,
em comissão de serviço, com efeitos reportados a 20 de dezembro de 2017,
pelo período de três anos, renovável por iguais períodos de tempo, nos
termos dos n.os 9 a 11 do artigo 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.
4 de janeiro de 2018. — O Diretor-Geral, Artur Manuel Reis Lami.
Nota Curricular
Nome: João Miguel Vaz Alves Alexandre
Ano de nascimento: 1973
Habilitações académicas: Licenciatura em Relações Internacionais,
pela Universidade Autónoma (Luís de Camões) de Lisboa; Mestrado em
Política Internacional pelo Centre Facultaire de Recherches Internationales — Université Libre de Bruxelles — Bruxelas, Bélgica.
Formação complementar relevante: Curso de Estudos Avançados
em Gestão e Administração Pública, pela Direção Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções públicas (INA); Pós graduação em
Relações Internacionais, vertentes ciências Político-Diplomáticas, pela
Universidade Lusíada de Lisboa.
Experiência Profissional: 7 março 2016 a 19 dezembro 2017 — Chefe
de Divisão do Desenvolvimento Sustentável, em regime substituição,
na Direção Geral das Atividades Económicas — Ministério da Economia, coordenando, entre outros, os procedimentos no âmbito das
candidaturas à licença de utilização do Rótulo Ecológico da União
Europeia; Elaboração e implementação de propostas de políticas
públicas no domínio Responsabilidade Social das Empresas, e acompanhamento por parte do MEcon, dos Planos de combate ao tráfico de

