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AGRICULTURA, FLORESTAS
E DESENVOLVIMENTO RURAL
Direção-Geral de Alimentação e Veterinária
Aviso n.º 4387/2019
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 4.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, procedeu-se à consolidação da mobilidade interna, na categoria, no mapa de
pessoal da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, da técnica
superior, Renata Silvia Duarte Ferreira da Silveira Melo de Carvalho,
ao abrigo do disposto no artigo 99.º do Anexo à referida Lei, tendo
sido celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, ficando posicionada na 5.ª posição remuneratória e no
nível remuneratório 27, da tabela remuneratória única aprovada pela
Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, com efeitos a partir de
18 de abril de 2018.
29 de dezembro de 2018. — O Diretor-Geral de Alimentação e Veterinária, Fernando Bernardo.
312110214
Aviso n.º 4388/2019
Nos termos do disposto na alínea b) n.º 1 e do n.º 2 do artigo 4.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que procedeu-se à consolidação definitiva da mobilidade, no mapa de pessoal da
Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, da técnica superior Natércia Bela Gonçalves Gomes, ao abrigo do disposto no artigo 99.º
do Anexo à referida Lei, tendo sido celebrado contrato de trabalho
em funções públicas com efeitos a 14 de fevereiro de 2019, ficando
posicionada na 3.ª posição remuneratória e nível remuneratório 19, da
tabela remuneratória única aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008,
de 31 de dezembro.
20 de fevereiro de 2019. — O Diretor-Geral de Alimentação e Veterinária, Fernando Bernardo.
312123742
Despacho n.º 2795/2019
De acordo com o disposto nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de
15 de janeiro, na redação que lhe foi conferida pelas Leis nos 51/2005,
de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de
abril, 64/2011, de 22 de dezembro, 68/2013, de 29 de agosto e 128/2015,
de 3 de setembro, foi aberto procedimento concursal — Código da
Oferta da BEP: OE201811/0765 — Aviso n.º 17309/2018, publicado
no Diário da República n.º 228, 2.ª série, de 27 de novembro de
2018 — para seleção do titular do cargo, de direção intermédia de 2.º
grau, Chefe de Divisão de Alimentação e Veterinária da Coimbra, da
Direção de Serviços de Alimentação e Veterinária da Região Centro,
previsto na subalínea iv) da alínea b) do n.º 9.º do artigo 1.º do Despacho n.º 15262/2012, de 21 de novembro, na sua versão atual, por
força do disposto nos artigos 9.º e 10.º da Portaria n.º 282/2012, de
17 de setembro.
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 Mestre
em Saúde Pública, Paulo Sérgio Carvalho Pinto Carneiro para o
desempenho daquele cargo, com base nos factos, razões e fundamentos constantes da referida proposta, que integra o respetivo
procedimento concursal.
Tendo em conta a citada proposta de designação, considera-se que o
referido candidato possui a competência técnica, a experiencia profissional e a aptidão necessárias para o exercício do cargo, bem como o
perfil adequado para o exercício das funções em causa. Pelo exposto,
designo para o cargo de Chefe de Divisão de Alimentação e Veterinária
da Coimbra, da Direção de Serviços de Alimentação e Veterinária da
Região Centro, da Direção Geral de Alimentação e Veterinária, o Mestre
em Saúde Pública, Paulo Sérgio Carvalho Pinto Carneiro, em regime
de comissão de serviço, pelo período de três anos, com efeitos a partir
de 1 de março de 2019, inclusive, nos termos do disposto nos números
9 e 10 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004.
A nota curricular do designado em apreço fica junto ao presente
despacho, dele fazendo parte integrante.
25 de fevereiro de 2019. — O Diretor-Geral, Fernando Manuel
d’Almeida Bernardo.

Nota curricular de Paulo Sérgio Carvalho Pinto Carneiro
Data de Nascimento: 15 de abril de 1975
Naturalidade: Luanda, Angola
Habilitações académicas:
Em 2006 concluiu Mestrado em Saúde Pública pela Faculdade de
Medicina da Universidade de Coimbra, com a distinção de Muito Bom
por unanimidade;
Aluno de Doutoramento em Ciências Veterinárias na Universidade de
Trás-os-Montes e Alto Douro, desenvolve tese na área da Saúde Pública,
Higiene e Segurança Alimentar;
Em 1999 concluiu a Licenciatura em Medicina Veterinária pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro;
Experiência profissional relevante:
Em 2011 assumiu as funções de Coordenador Regional de Inspeção
Sanitária de Carnes na Direção de Serviços de Alimentação e Veterinária
da Região Centro, Direção Geral de Alimentação e Veterinária, tendo
dinamizado ações de formação, participando em comissões e grupos
de trabalho, elaborou e divulgou procedimentos, normas e orientações
para uniformização de procedimentos de atuação. Acompanhou a implementação do Plano de Acompanhamento da Inspeção Sanitária, do
Plano de Vigilância da Resistência Antimicrobiana, dos Procedimentos
de Supervisão do Exame em Vida nas Explorações e do Registo Nacional
de Equídeos;
Em outubro de 1999 iniciou a sua atividade profissional como Inspetor
Sanitário da Direção Regional de Agricultura da Beira Litoral, tendo de
2003 a 2009 desenvolvido conjuntamente a sua atividade profissional
na área da Sanidade Animal;
Formação profissional relevante:
Desde 2004 vem exercendo funções académicas e científicas no
Departamento de Medicina Veterinária da Escola Universitária Vasco
da Gama. Como docente lecionou e coordenou ensino em áreas disciplinares relacionadas com a Inspeção Sanitária e a Saúde Pública
Veterinária no âmbito de ciclos de estudos de graduação (licenciatura
e mestrado integrado);
No contexto da atividade científica acompanhou projetos de investigação científica, apresentou comunicações orais e escritas em encontros
científicos nacionais e internacionais, orientou estágios finais de licenciatura e mestrado e publicou artigos científicos e técnicos em revistas
de especialidade.
312107015

Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Aviso n.º 4389/2019
Recrutamento de 1 Técnico Superior em regime
de mobilidade para exercer funções
no Departamento de Gestão Financeira e Administração
De acordo com o disposto nos artigos 92.º e seguintes da Lei
n.º 35/2014 de 20 de junho, torna-se público que se encontra aberto,
pelo prazo de 10 dias úteis a contar da publicação do presente aviso
no Diário da República, procedimento para recrutamento em regime
de mobilidade de 1 Técnico Superior para exercício de funções no
Departamento de Gestão Financeira e Administração do Instituto da
Vinha e do Vinho, I. P.
1 — Tipo de oferta: Mobilidade na categoria;
2 — Carreira: Técnico Superior
3 — Número de postos de trabalho: 1;
4 — Prazo: 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente
aviso;
5 — Remuneração: A prevista no artigo 153.º da Lei n.º 35/2014 de
20 de junho, conjugado com o artigo 18.º da Lei n.º 71/2018 de 31 de
dezembro (OE2019);
6 — Posto de trabalho: Departamento de Gestão Financeira e Administração
7 — Caracterização do posto de trabalho: ao posto de trabalho a
ocupar corresponde o conteúdo funcional estabelecido na legislação
em vigor:
Desenvolvimento e aplicação dos Instrumentos de Gestão:
a) Análise SWOT
b) Agenda estratégica
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c) QUAR
d) Plano de Atividades
e) Relatório de Atividades
f) Desenvolvimento e Implementação de uma política de Gestão da
Qualidade.
g) Atualizações do Manual de Procedimentos do IVV
h) Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
i) Monitorização e realização dos respetivos relatórios periódicos;
sugestão de alterações a efetuar sobre o plano sempre que se justifique.
8 — Requisitos de admissão: Contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
9 — Local de trabalho: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P., Rua Mouzinho da Silveira, 5, 1250-165 Lisboa;
10 — Formalização de candidaturas: Requerimento dirigido ao Presidente do Conselho Diretivo do Instituto da Vinha e do Vinho, I. P., por
correio postal, para o e-mail drh@ivv.gov.pt, ou entregue pessoalmente
(entre as 9h00 e as 12h30 e entre as 14h00 e as 16h30), para Rua Mouzinho da Silveira, 5, 1250-165 Lisboa, com a menção expressa da modalidade de relação jurídica de emprego público que detém, a categoria, a
posição e nível remuneratórios e o respetivo montante remuneratório, e
contacto telefónico, acompanhado de curriculum profissional detalhado
e comprovativos das habilitações literárias.
11 — Seleção de candidatos: A seleção dos candidatos será efetuada
com base na análise do curriculum vitae e entrevista.
A presente oferta de emprego público será devidamente publicitada
na Bolsa de Emprego Público, no Diário da República e em quaisquer
outros canais de divulgação que se revelem adequados.
19 de fevereiro de 2019. — O Presidente do Conselho Diretivo, Bernardo Gouvêa.
312103565

AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO
RURAL E MAR
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve
Despacho (extrato) n.º 2796/2019
Designação, em regime de substituição
Conforme Despachos Internos n.º s 03/2019, 04/2019 e 05/2019, de 16
de janeiro, considerando que o n.º 1 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de
15 de janeiro, com as alterações introduzidas pelas Leis n.os 51/2005, de
30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril,
64/2011, de 22 de dezembro, 68/2013, de 29 de agosto e 128/2015, de
3 de setembro, estabelece que os cargos dirigentes podem ser exercidos,
em regime de substituição, em caso de vacatura do lugar.
Considerando que os cargos abaixo referidos se encontram vagos
e que foi dada ordem de recrutamento para ocupação dos respetivos
lugares dirigentes, até à conclusão do concurso nos termos do disposto no artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, é necessário
proceder à designação em regime de substituição, pelo que faço
público que se encontram designados, em regime de substituição,
com efeitos a partir de 16 de janeiro, os técnicos superiores a seguir
mencionados:
Rui Miguel dos Santos Mota e Costa, em regime de substituição no
cargo de Diretor de Serviços de Controlo
José Paulo dos Reis Casimiro de Jesus, em regime de substituição no
cargo de Chefe de Divisão de Licenciamento
Sónia Jorge Costa Pires, em regime de substituição no cargo de Chefe
de Divisão de Gestão de Recursos Humanos, Assessoria Jurídica e
Auditoria Interna
19 de fevereiro de 2019. — O Diretor Regional, Pedro Valadas Monteiro.
Nota curricular
Identificação:
Nome — Rui Miguel dos Santos Mota e Costa
Data de nascimento — 26 de julho de 1969

Estado Civil — Casado
Categoria — Técnico superior
Formação Académica:
Licenciatura em Engenharia Florestal, na UTAD — Universidade de
Trás-os-Montes e Alto Douro.
Experiência Profissional:
Chefe de Divisão de Licenciamento, com as competências previstas no
Despacho n.º 13475/2012, de 16-10-2012, republicado em 22-05-2013,
bem como outras que foram cometidas adicionalmente no âmbito do
Ordenamento do Território, licenciamento de estabelecimentos de Aquicultura Marinha e PRODER (Ações 2.4 e 3.7), desde outubro de 2012
até à presente data.
Administrador da Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial (Despacho Interno n.º 14/2017, de 23 de novembro de 2017).
Representante da DRAPALG na Comissão de Acompanhamento da
Bolsa de Terras (Despacho n.º 11/2014, de 01 de abril).
Representante efetivo da DRAPALG nas Comissões de Acompanhamento dos PDM do Algarve (Despacho n.º 708/2013, de 11 de janeiro).
Participação como orador/moderador em vários seminários, workshops
e palestras.
Técnico Superior no Secretariado Técnico da Autoridade de Gestão
do PRODER, em regime de requisição, exercendo funções na área do
Subprograma 1 — entre fevereiro de 2010 e outubro de 2012.
Técnico superior na Direção Regional de Agricultura do Algarve, a
exercer funções na sua categoria profissional na Direção de Serviços de
Inovação e Competitividade (DSIC) — entre maio de 2007 e fevereiro
de 2010.
Técnico superior no IFADAP/INGA, exercendo funções na área de
análise e controlo de projetos de investimento cofinanciados pela União
Europeia, na Direção Regional do Algarve — Faro — entre fevereiro
2006 a maio 2007.
Destacado em Lisboa, no IFADAP/INGA, no âmbito da equipa do
SIADRU que desenvolveu as ferramentas informáticas de análise de
projetos no âmbito do QCA III. Foi responsável pelo desenvolvimento
dos formulários digitais e modelos de análise para os programas POAGRO (Ações 3.1, 3.2, 3.3 e 3.6), PORC-AIBT (Ações 1, 2, 3, 4 e
10), POAGRIS (Ações 3.1 e 3.2), PRODESA (Ação 3.1) e POPRAM
(Ação 6.1) — entre janeiro 2004 a fevereiro 2006.
Técnico superior do IFADAP, exercendo funções na área de análise
e controlo de projetos de investimento cofinanciados pela União Europeia, na Direção Regional do Algarve, Faro — entre outubro 1997 a
janeiro 2004.
Responsável técnico da Associação Florestal do Cavado
(FORESTIS) — entre julho 1996 a outubro 1997.
Professor da disciplina de Físico-química na Escola Secundária de
Vinhais — entre outubro 1995 e julho de 1996.
Formação profissional mais relevante:
Curso HACCP Principles and audit techniques, phase 2 (2017);
Curso FORGEP — Programa de formação em gestão pública
(2016);
Curso “Controlos Oficiais na Agroindústria” (2013)
Curso “Liderar e motivar equipas” (2013)
Curso “Sistemas de Gestão de Bases de Dados-SGBD” (2012)
Nota curricular
Identificação:
Nome: José Paulo dos Reis Casimiro de Jesus
Data de nascimento: 05-02-1971
Categoria — Técnico superior
Formação Académica:
Pós-graduação em Qualidade de Análises na Faculdade de Ciências
e Tecnologia da Universidade do Algarve;
Grau de Licenciado em Engenharia Alimentar da Escola Superior de
Tecnologia/Universidade do Algarve em 1999;
Bacharelato em Engenharia Alimentar pela Escola Superior de Tecnologia/Universidade do Algarve em 1994.
Experiência Profissional:
Técnico Superior na Divisão de Pescas e Aquicultura da DRAP Algarve como analista no Programa Operacional MAR2020, desde fevereiro 2014 até 15 de janeiro 2019;

