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AGRICULTURA
Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
Aviso n.º 4270/2022
Sumário: Designação da licenciada Rosália Maria Isabel Martins para o cargo de chefe de divisão
de Planeamento e Gestão da Informação.

Designação da licenciada Rosália Maria Isabel Martins para o cargo de chefe de divisão
de Planeamento e Gestão da Informação

Nos termos do disposto nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua
redação atual e, na sequência da conclusão do concurso para provimento no cargo de direção
intermédia de 2.º grau correspondente ao cargo de Chefe de Divisão de Planeamento e Gestão da
Informação, publicitado pelo Aviso n.º 15368/2021, designo, em regime de comissão de serviço pelo
período de 3 anos, no cargo anteriormente referido, a Licenciada Rosália Maria Isabel Martins, pelo
facto de esta ter revelado uma grande motivação e empenho na assunção de responsabilidades e
obrigações inerentes ao desempenho do cargo, assim como um sentido critico e fundamentação
na resolução de situações apresentadas, com base numa competência técnica e aptidão demonstradas e consideradas essenciais e necessárias ao exercício do cargo a prover.
A designação em comissão de serviço produz efeitos a 1 de fevereiro de 2022.
14 de fevereiro de 2022. — O Diretor-Geral, Rogério Lima Ferreira.
Nota curricular

Nome — Rosália Maria Isabel Martins
Habilitações Académicas: Licenciatura em Psicologia Social e das Organizações, em 1995,
pelo Instituto Superior de Psicologia Aplicada.
Formação Específica: FORGEP — Formação em Gestão Pública, INA (180 h);
Formação Profissional: Curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores — Instituto de
Emprego e Formação Profissional (108 h);
Formação diversa nas áreas de Gestão e Administração, Qualidade, Informática e Estatística,
Recursos Humanos, Psicologia e Psicossociologia das Organizações.
Atividade Profissional:
Chefe de Divisão de Planeamento e Gestão da Informação, em regime de substituição, na
Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, desde outubro de 2012;
Chefe de Divisão de Planeamento, Documentação e Informática, em comissão de serviço, na
Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, de dezembro de 2009 a outubro de 2012;
Chefe de Divisão de Planeamento, Documentação e Informática, em regime de substituição,
na Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, de julho a dezembro de 2009;
Chefe de Divisão de Inovação e Qualidade, em regime de substituição, na Secretaria-Geral do
ex-Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, de abril de 2007 a junho de 2009;
Chefe de Divisão de Organização, em regime de substituição, na Secretaria-Geral do ex-Ministério
das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, de fevereiro a abril de 2007;
Técnica superior, quadro de Psicólogos, na ex-Direção-Geral de Viação, de junho de 2004 a
fevereiro de 2007;
Técnica superior na Divisão de Organização da Direção de Serviços de Organização e Sistemas de Informação da Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional de fevereiro de 1999
a maio de 2004;
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Colaboradora no Centro de Estudos e Diagnóstico Psicológico Computorizado (áreas de
desenvolvimento organizacional e gestão de recursos humanos) de 1995 a 2004;
Estágio realizado no Centro de Estudos e Diagnóstico Psicológico Computorizado, de dezembro
de 1994 a junho de 1995 (áreas de psicologia organizacional e psicologia de tráfego).
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