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Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P.

Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.

Despacho n.º 14920/2013

Listagem n.º 52/2013

1 — De acordo com o disposto nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e
alterada pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto, foi aberto procedimento
concursal para seleção do titular do cargo, de direção intermédia de 1.º
grau, de Diretor do Gabinete de Auditoria, previsto no n.º 1 dos artigos
1.º e 2.º dos Estatutos do Instituto de Financiamento da Agricultura e
Pescas, I. P., aprovados pela Portaria n.º 393/2012, de 29 de novembro.
2 — O referido procedimento foi publicitado e concluído de acordo
com os respetivos condicionalismos e formalismos legais, tendo o Júri
do concurso apresentado proposta de designação do licenciado Henrique
Manuel dos Santos Ramos Vicente para o desempenho daquele cargo,
com base nos factos, razões e fundamentos constantes da referida proposta, que integra o respetivo procedimento concursal.
3 — Tendo em conta a citada proposta de designação, considera-se
que o candidato proposto possui a competência técnica, a experiência
profissional e a aptidão necessárias para o exercício do cargo, bem como
o perfil adequado para o exercício das funções em causa.
4 — Pelo exposto, designo para o cargo de Diretor do Gabinete de
Auditoria o licenciado Henrique Manuel dos Santos Ramos Vicente, em
regime de comissão de serviço, pelo período de três anos, com efeitos
a partir de 01 de novembro de 2013, nos termos dos números 9 e 10 do
artigo 21.º Lei n.º 2/2004.
5 — A nota curricular do licenciado Henrique Manuel dos Santos Ramos Vicente fica junta ao presente despacho, dele fazendo integrante.

Em cumprimento do disposto na Lei n.º 26/94 de 19 de agosto, publica-se a listagem relativa aos subsídios, subvenções, bonificações, ajudas
e incentivos atribuídos a pessoas singulares ou coletivas exteriores
ao Setor Público Administrativo, pagos no âmbito da atividade e das
atribuições do Instituto da Vinha e do Vinho, I. P., relativos ao 1.º semestre de 2013.
Beneficiários

Montantes
(euros)

Viniportugal — Associação Interprofissional para a Promoção dos Vinhos Portugueses . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000,00
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 000,00

27 de setembro de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo do
IVV, I. P., Frederico Falcão.
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MINISTÉRIO DA SAÚDE

31 de outubro de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo do
IFAP, I. P., Luís Souto Barreiros.

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

Sinopse curricular

Aviso (extrato) n.º 14012/2013

Henrique Manuel dos Santos Ramos Vicente, nasceu em Benavente
a 2 de março de 1969

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 pelo aviso n.º 4676/2013,
publicado do Diário da República, n.º 68, 2.ª série, de 8 de abril, foi
celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a partir de 5 de agosto de 2013, com a trabalhadora
Helena Dias dos Santos Borges da Costa, para o preenchimento de um
posto de trabalho da categoria de assistente da área de medicina geral e
familiar, da carreira especial médica, do mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES Sintra,
com a remuneração base de € 2.746,24 (dois mil, setecentos e quarenta
e seis euros e vinte e quatro cêntimos).
Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex-vi n.º 2
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a
seguinte composição:

Formação académica
Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, desde1993; concluiu a parte curricular do Mestrado em Economia Agrária e Sociologia Rural, no Instituto Superior de
Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa, em 2001.
Experiência Profissional:
Diretor do Gabinete de Auditoria do Instituto de Financiamento da
Agricultura e Pescas, I. P. desde julho de 2010; Auditor externo na
unidade de auditoria financeira da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, da Comissão Europeia, de março de 2008 a junho
de2010; Técnico Superior no Gabinete de Planeamento e Relações Comunitárias do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P.
de fevereiro de 2002 a fevereiro de 2008; Técnico Superior no Serviço
de Ajudas Específicas do Instituto Nacional de Intervenção e Garantia
Agrícola, I. P., de maio de 1994 a janeiro de 2002.
Formação profissional mais relevante:
Auditoria interna, pela PricewaterhouseCoopers; Relatórios e Amostragem para Auditoria, pela PricewaterhouseCoopers; Liderança e Gestão
de Equipa, Gestão de Conflitos e Comunicação Organizacional, pelo
INA; Gerir a Mudança e a Inovação como Fator de Desenvolvimento
Organizacional, pelo INA; Curso de preparação para obtenção do
CGAP — Certified Govermment Auditing Professional, pela PricewaterhouseCoopers
Outros elementos:
Membro do IIA (Institute of Internal Auditors); Participação como
orador, no SeminárioEuropeu “Successful Audit of EAFRD and EFF”,
organizado pela “European Academy for Taxes,Economics & Law”,
realizado em Berlim, no dia 24 de Outubro de 2011; Participação comoorador, na apresentação às Autoridades Islandesas do acquis Comunitário na Conferência”how to establish a Paying Agency” organizada
pela Comissão Europeia, em Bruxelas de 9 a 10de Dezembro de 2009;
Participação como orador na apresentação dos Programas Portugueses de
Desenvolvimento Rural para o período 2007-2013, no workshop internacional que teve lugar em Nunspeet, na Holanda, de 26 a 27 de Setembro
de 2007; Membro do Grupo de Trabalho, responsável pela Organização
da 22.ª Conferência dos Diretores do Organismos Pagadores da União
Europeia que teve lugar em Lisboa de 10 a 12 de Outubro de 2007;
Orador no módulo “Careers in Economics”, organizado pela Faculdade
de Economia da Universidade Nova de Lisboa, em 2011 e 2012.
207372761

Presidente: Maria Teresa Coelho Costa Oliveira, Chefe de Serviço
de Medicina Geral e Familiar e Presidente do Conselho Clínico e de
Saúde do ACES Sintra.
1.º Vogal efetivo: João Maria Bello Sousa Rego, Assistente de Medicina Geral e Familiar do ACES Sintra, que substituirá o presidente nas
suas faltas ou impedimentos.
2.º Vogal efetivo: Isabel Cristina Mota Carolino Silva Antunes, Assistente Graduada de Medicina Geral e Familiar do ACES Sintra.
1.º Vogal suplente: Fernando António Natividade Lopes, Assistente
Graduado de Medicina Geral e Familiar do ACES Sintra.
2.º Vogal suplente: Maria João Brás da Silva Costa, Assistente de
Medicina Geral e Familiar do ACES Sintra.
O período experimental inicia-se com a celebração do contrato e tem a
duração de 90 dias, correspondente à duração determinada pelo disposto
no artigo 24.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 177/2009, de 4 de agosto e de
acordo com o n.º 5 da cláusula 20.º do Acordo Coletivo de Trabalho
n.º 2/2009.
30 de outubro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da
ARSLVT, I. P., Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
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Despacho (extrato) n.º 14921/2013
Ao abrigo do n.º 1 do artigo 286.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, João Carlos Justo Ramos, assistente da carreira especial médica,
área de medicina geral e familiar, pertencente ao mapa de pessoal da
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES
Arco Ribeirinho/UCSP da Baixa da Banheira, denunciou o seu contrato

