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 SAÚDE

Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.

Aviso n.º 4141/2017
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, nos 
termos do n.º 3 do artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho em Fun-
ções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, por Despacho n.º 218/2017 -SEAEP de Sua Ex.ª a Senhora 
Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público, 
datado de 03 -03 -2017, com a concordância de Sua Ex.ª o Senhor 
Secretário de Estado da Saúde, de 06 -01 -2017, foi autorizada a 
consolidação da mobilidade na categoria da Enfermeira Cremilda 
Gaspar Lopes Roldão, posição remuneratória entre a 1.ª e a 2.ª, 
nível remuneratório entre o 15.º e o 16.º, pertencente ao mapa 
de pessoal do Centro Hospitalar de Leiria, E. P. E., no mapa de 
pessoal do Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Litoral, 
desta Administração Regional de Saúde.

20 de março de 2017. — O Presidente do Conselho Diretivo da ARS 
Centro, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
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 INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento 
e Produtos de Saúde, I. P.

Aviso (extrato) n.º 4142/2017
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, na sequência de recurso 
à reserva de recrutamento resultante do procedimento concursal aberto 
pelo Aviso n.º 191/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 5, de 8 de janeiro de 2016, para preenchimento de um posto de 
trabalho, na carreira e categoria de técnico superior, previsto e não 
ocupado no mapa de pessoal do INFARMED — Autoridade Nacional 
do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P., foi celebrado contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com Susana 
Cristina Paulo Ribeiro, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2017, a 
qual fica posicionada na 2.ª posição remuneratória, nível 15, da tabela 
remuneratória única.

Para efeitos do disposto no artigo 45.º da Lei 35/2014, de 20 de junho, 
o período experimental inicia-se com a celebração do contrato de traba-
lho e tem a duração de 180 dias, correspondente à duração determinada 
pelo disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 49.º do mesmo diploma, 
conjugado com o n.º 2, da cláusula 6.ª do Acordo Coletivo de Trabalho 
n.º 1/2009, de 28 de setembro.

20 de janeiro de 2017. — A Diretora de Recursos Humanos, Finan-
ceiros e Patrimoniais, Cláudia Belo Ferreira.

310380347 

2 — De acordo com o n.º 3 do artigo 39.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, do despacho de homologação da lista de ordenação 
final pode ser interposto recurso hierárquico ou tutelar.

24 de março de 2017. — O Presidente do Conselho Diretivo, Fer-
nando José de Oliveira da Silva.

310380728 

 ECONOMIA

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica
Despacho n.º 3264/2017

Nos termos do n.º 9 do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, alte-
rada 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, a Licenciada Paula Cristina Carvalho Véstias, no cargo de 
Inspetora Chefe da Unidade Operacional XI -Lisboa, da Unidade Regional 
do Sul da ASAE, considerando que a mesma é possuidora dos requisitos 
legais exigidos para o provimento do referido cargo e detém o perfil preten-
dido 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 20 de janeiro de 2017.
22 de março de 2017. — O Inspetor -Geral, Pedro Portugal Gaspar.

ANEXO

Nota curricular
Nome: Paula Cristina Carvalho Véstias
Habilitações Literárias:
Licenciatura em Contabilidade e Fiscalidade pela ESGS — Escola 

Superior de Gestão de Santarém (2008)
Pós -Graduação em Ciências Policiais — Especialidade Criminologia 

e Investigação Criminal pelo ISCPSI — Instituto Superior de Ciências 
Policiais e Segurança Interna (2016)

Experiência profissional:
Inspetora -Chefe da Unidade Operacional XI/Évora da ASAE — Au-

toridade de Segurança Alimentar e Económica (Desde março 2016);
Inspetora da ASAE — Autoridade de Segurança Alimentar e Econó-

mica (fevereiro 2014 -fevereiro 2016);
Inspetora da DGRM — Direção -Geral dos Recursos Naturais, Segu-

rança e Serviços Marítimos (dezembro 2011 -janeiro 2014);
Inspetora -adjunta da ASAE — Autoridade de Segurança Alimentar 

e Económica (maio 2008 -novembro 2011);
Chefe de Secção na DGSP — Direção -Geral dos Serviços Prisionais 

(abril 2001 -abril 2008);
Alferes do Exército Português, exercendo funções como Adjunta 

Financeira (abril 1998 -março 2001);

Outras Atividades e Formação complementar:
Contabilista Certificada, Membro da OCC — Ordem dos Contabilistas 

Certificados (desde 2005)
Curso de Formação de Formadores (CAP), pela FB Formação (2006);
Participação nos cursos: Investigação Criminal, pela ASAE (2011); 

NAFO Training, pela EFCA (2012) e Formação de Metodologias de 
Investigação Criminal e Direito Contraordenacional, pela PJ (2013);

Participação em múltiplas ações formativas inerente às funções exercidas 
como “Riscos Alimentares — Caracterização da Cadeia Alimentar”, “Direi-
tos de Autores e Direitos Conexos”, “Gestão de Espaços de Jogo e Recreio”, 
“Contrafação”, “Comércio Eletrónico, Direitos do Consumidor, Práticas 
Comerciais Desleais”, “Regime Jurídico das Contrastarias”, “Práticas Indivi-
duais Restritivas do Comércio”, “Jogos de Fortuna ou Azar” e “Defesa Pessoal”.

Participação em seminários como “Profissões de Risco — Perigo e 
Stress”, “Reunião Científica Internacional — Direitos Fundamentais e 
Atividade Policial”, “A Cibersegurança — perspetiva multidisciplinar”.

310381335 

 PLANEAMENTO E DAS INFRAESTRUTURAS

Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário 
e da Construção, I. P.

Aviso n.º 4143/2017

Homologação da lista unitária de ordenação final
1 — Nos termos e para os efeitos dos n.os 4 a 6 do artigo 36.º, con-

jugado com o disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, notifica -se a candidata ao procedimento 
concursal comum de recrutamento de um posto de trabalho da car-
reira e categoria de técnico superior, aberto pelo Aviso n.º 15756/2016, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 241, de 19 de dezem-
bro de 2016, que a lista de ordenação final, devidamente homologada 
por meu despacho de 7 de março de 2017, se encontra afixada nas 
instalações do Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da 
Construção, I. P., em Lisboa, e disponibilizada na respetiva página ele-
trónica, em www.impic.pt.

 Direção-Geral de Energia e Geologia

Despacho (extrato) n.º 3265/2017
Tendo em atenção o disposto no n.º 1 do artigo 2.º do Decreto -Lei 

n.º 130/2014, de 29 de agosto, na sua atual redação, a Direção Geral 


