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Nota curricular

Luís Correia Antunes
Habilitações académicas:
Mestrado pré-Bolonha em Georrecursos, pelo Instituto Superior Técnico, da Universidade Técnica de Lisboa;
Licenciatura em Engenharia Geográfica, pela Faculdade de Ciências
da Universidade de Lisboa
Carreira e categoria:
Técnico Superior dos quadros do Instituto de Administração da Saúde
e Assuntos Sociais, IP-RAM.
Experiência profissional:
De janeiro de 2013 a agosto de 2016, técnico superior dos quadros
da Direção Regional de Ordenamento do Território e Ambiente, com
funções na área da modelação espaço temporal dos casos transmitidos
pelo vetor Aedes aegypti (como o Dengue e a Zika), enquadrado na
Estrutura de Coordenação Intersectorial para Monitorização e Controlo
Vetorial, tendo realizado ainda trabalhos em entomologia espacial e
epidemiologia espacial;
Autor do projeto educativo sem fins lucrativos “Google Earth na
Sala de Aula”;
De janeiro de 2009 a janeiro de 2013, chefia do Núcleo de Aquisição
e Regulamentação da Informação, da Direção Regional de Informação
Geográfica, com responsabilidade de coordenação técnica ao nível da
produção e processos de aquisição de informação geográfica e Sistemas
de Informação Geográfica na Região Autónoma da Madeira; coordenação da Rede Estações Permanentes GNSS da Região Autónoma da
Madeira (REPGRAM) e da IDE regional da Madeira (IRIG-Madeira);
realizou igualmente trabalhos técnicos e de coordenação relacionados
com Cadastro Geométrico da Propriedade Rústica, nomeadamente na
informatização da informação cadastral;
Entre janeiro de 2011 e julho de 2012, Professor convidado na Universidade da Madeira;
De julho de 2005 a dezembro de 2008, Técnico Superior na Direção
Regional de Geografia e Cadastro, com responsabilidade ao nível da
homologação e controlo de qualidade da cartografia e informação geográfica e da implementação da IRIG-Madeira
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Despacho n.º 12462/2016
De acordo com o disposto nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de
15 de janeiro, na sua atual redação, foi aberto procedimento concursal,
através do Aviso n.º 5311/2016, publicado no Diário da República,
2.ª série, N.º 79, de 22 de abril, e do Aviso OE 201604/0264, publicitado
na Bolsa de Emprego Público, conducente ao provimento do cargo
de direção intermédia de 2.º grau de chefe da Delegação Regional de
Lisboa e Vale do Tejo.
Cumpridos todos os formalismos legais e concluída a seleção, o júri
propôs, fundamentadamente, que a designação cargo recaísse sobre o
candidato Joaquim Américo Salgueira da Costa, o qual preenche os
requisitos legais e é detentor da aptidão e competência técnica para o
exercício das funções inerentes ao cargo.
Assim, nos termos do disposto nos n.os 9 e 10 do artigo 21.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, designo para o cargo
de chefe da Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo, o licenciado
Joaquim Américo Salgueira da Costa, em comissão de serviço, pelo
período de três anos.
Para efeitos do disposto no n.º 11 do artigo 21.º do sobredito diploma
legal, a nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente
despacho.
O presente despacho produz efeitos a 1 de outubro de 2016.
28 de setembro de 2016. — O Diretor-Geral, Rui Amaro Alves.
Nota Curricular
Joaquim Américo Salgueira da Costa
Habilitações académicas:
Licenciatura em Engenharia Geográfica pela Faculdade de Ciências
da Universidade de Lisboa, em 1993
Formação complementar mais relevante:
Programa de Formação em Gestão Pública (FORGEP), pelo Instituto
Nacional de Administração
Carreira e categoria:
Técnico superior da Direção-Geral do Território

Experiência profissional:
Desde outubro de 2012, Chefe da Delegação Regional de Lisboa e
Vale do Tejo da Direção-Geral do Território;
De 2007 a 2012, Chefe da Delegação Regional de Lisboa e Vale do
Tejo do Instituto Geográfico Português;
De 2004 a 2006, Técnico Superior na Delegação Regional de Lisboa
e Vale do Tejo do Instituto Geográfico Português, tendo assumido as
funções de coordenação da Delegação em fevereiro de 2006;
Entre 2000 e 2004, Técnico Superior na Direção de Serviços de Cartografia do Instituto Português de Cartografia e Cadastro e posteriormente
do Instituto Geográfico Português, tendo coordenado vários projetos, de
entre os quais a produção da Série Cartográfica Nacional 50k e a equipa
de projeto do EuroGlobalMap;
Entre 1994 e 2000, exercício de funções no Instituto Geográfico do
Exército, tendo sido responsável, entre outros, pelo projeto de produção
da Série Cartográfica M586 à escala de 1:250 000 e pela coordenação
técnica das equipas de edição das cartas às escalas de 1:25 000, série
M888, 1:50 000, série M782, e da Carta Militar Itinerária à escala de
1:500 000.
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AGRICULTURA, FLORESTAS
E DESENVOLVIMENTO RURAL
Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Aviso n.º 12635/2016
Recrutamento de 1 Técnico de Informática em regime
de mobilidade para exercer funções na Unidade de Informática
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 de Informática para exercício de funções na
Unidade de Informática do Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
1 — Tipo de oferta: Mobilidade na categoria;
2 — Carreira: Técnico de Informática;
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 a alínea d) do n.º 2 e n.º 3 do artigo 38.º
da Lei n.º 7-A/2016 de 30 de março (OE2016);
6 — Posto de trabalho: atividade na área de ciências informáticas no
âmbito das competências da Unidade de Informática.
6.1 — Caracterização do posto de trabalho: ao posto de trabalho a
ocupar corresponde o conteúdo funcional estabelecido na legislação
em vigor, mais especificamente na componente de infraestruturas tecnológicas, nomeadamente, gestão do parque informático, administração
de Sistemas, comunicações e segurança, e suporte a utilizadores. As
principais tarefas recairão nos domínios:
a) Administração de Sistemas;
b) Redes e Comunicações e Segurança;
c) Suporte técnico de Infraestruturas e a Utilizadores;
d) Gestão do Parque Informático;
e) Gestão de Projetos.
7 — Requisitos de admissão: Contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
8 — Local de trabalho: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P., Rua Mouzinho da Silveira, 5, 1250-165 Lisboa;
9 — 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.min-agricultura.pt, ou entregue
pessoalmente (entre as 9h00 e as 12h30 e entre as 14h00 e as 18h00),
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.
10 — 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.
29 de setembro de 2016. — O Presidente do Conselho Diretivo,
Frederico Falcão.
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