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Luís Filipe Pedreño Ferreira, técnico superior da Divisão de Apoio
à Gestão.
5 de novembro de 2014. — O Diretor-Geral da Saúde, Francisco
George.
208219551

Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P.
Aviso n.º 12747/2014
Por deliberação do Conselho Diretivo de 10 de setembro de 2014
e nos termos do disposto nos n.os 4 a 6 do artigo 46.º da lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, torna-se público que, a trabalhadora Miraldina Fernanda Rosa
concluiu com sucesso o período experimental na carreira/categoria de
assistente técnica, na sequência da celebração de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado com o Instituto Nacional
de Emergência Médica, I. P., sendo o tempo de duração do período
experimental contado na atual carreira e categoria com efeitos desde
14 de abril de 2014.
5 de novembro de 2014. — A Diretora do Departamento de Gestão
de Recursos Humanos, Teresa Madureira.
208215355

Instituto Português do Sangue e da Transplantação, I. P.
Despacho n.º 13863/2014
Por despacho da Vogal do Conselho Diretivo de 07/01/2014:
Marisa Isabel Ferreira de Sousa, enfermeira, em regime de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, do mapa de
pessoal deste Instituto — autorizada a mobilidade interna na categoria,
para o exercício de funções na Administração Regional de Saúde do
Centro, IP, com efeitos a 1 de novembro de 2014, pelo período de
18 meses, nos termos do artigo 59.º e seguintes da LVCR.
5 de novembro de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, Hélder
Fernando Branco Trindade.
208216165

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
Gabinete do Ministro
Despacho n.º 13864/2014
Considerando que a Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP) concluiu o procedimento concursal para o
cargo de Subdiretor-Geral da Direção-Geral de Estatísticas da Educação
e Ciência do Ministério da Educação e Ciência, em obediência às regras
de recrutamento, seleção e provimento dos cargos de direção superior
da Administração Pública consagradas no estatuto do pessoal dirigente;
Considerando que, nos termos previstos no n.º 6 do artigo 19.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente
dos serviços e organismos da administração central, regional e local do
Estado, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro,
com a alteração introduzida pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto, o
júri do mencionado procedimento concursal apresentou proposta de
designação indicando três candidatos, entre os quais Teresa Cristina
Lucas Evaristo, determino o seguinte:
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 8 do artigo 19.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado,
alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, com
a alteração introduzida pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto, designo
Teresa Cristina Lucas Evaristo para exercer, em comissão de serviço, o
cargo de Subdiretora-Geral da Direção-Geral de Estatísticas da Educação
e Ciência do Ministério da Educação e Ciência.
2 — A ora designada fica autorizada a prestar a atividade de investigação nos termos do n.º 2 do artigo 16.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, na redação conferida pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro,

conjugado com a alínea c) do n.º 2 do artigo 21.º da Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.
3 — A síntese curricular da ora designada é publicada em anexo ao
presente despacho, dele fazendo parte integrante.
4 — O presente despacho produz efeitos a 1 de novembro de 2014.
7 de novembro de 2014. — O Ministro da Educação e Ciência, Nuno
Paulo de Sousa Arrobas Crato.
Síntese Curricular de Teresa Cristina Lucas Evaristo
Formação académica:
Pós-Graduação em Teoria e Ciência Política da Universidade Católica
Portuguesa na Universidade Católica Portuguesa (2000).Licenciatura em
Sociologia pelo Instituto de Ciências do Trabalho e da Empresa (1993).
Experiência profissional:
Desde fevereiro de 2012 que exerce funções como Subdiretora-geral
da Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência.
Entre novembro de 2009 e janeiro de 2012 exerceu funções como
Diretora-Adjunta do Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação.
De junho de 2006 a novembro de 2009 exerceu funções de Subdiretora-Geral na Direção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular.
Entre 2003 e 2006 foi consultora e Sócia da S2E2 –Sociedade de
Estudos Económicos e Sociais.
Entre 1996 e 2003 —foi Investigadora do Instituto de Estudos Sociais e Económicos (IESE), onde participou como membro da equipa e
coordenadora em diversos estudos.
Entre 2001 e 2003 foi Presidente da Direção.
Entre 1994 e 1995 —Técnica no Centro Interdisciplinar de Estudos
Económicos (CIDEC), centro associado ao ISCTE, onde participou nas
equipas responsáveis pela realização de vários estudos.
Experiência docente:
Entre 2001 e 2009 foi Assistente na Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Ciências Humanas, onde lecionou as cadeiras de
Teorias Sociológicas I e II, Sociologia das Organizações e Sociologia
do Trabalho e do Emprego.
Domínios de experiência profissional:
É especialista em avaliação de políticas públicas e em investigação
aplicada nos domínios do emprego e qualificações. Coordenou diversas
equipas de avaliação de Programas Comunitários, nomeadamente no
âmbito da educação, sociedade de informação, desenvolvimento social.
Destes estudos 17 encontram-se publicados.
208220393
Despacho n.º 13865/2014
Considerando que a Comissão de Recrutamento e Seleção para a
Administração Pública (CReSAP) concluiu o procedimento concursal
para o cargo de Subdiretor-Geral da Direção-Geral de Estatísticas da
Educação e Ciência do Ministério da Educação e Ciência, em obediência
às regras de recrutamento, seleção e provimento dos cargos de direção
superior da Administração Pública consagradas no estatuto do pessoal
dirigente;
Considerando que, nos termos previstos no n.º 6 do artigo 19.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente
dos serviços e organismos da administração central, regional e local do
Estado, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro,
com a alteração introduzida pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto, o júri
do mencionado procedimento concursal apresentou proposta de designação indicando três candidatos, entre os quais João Manuel Queiroz
Faria de Oliveira Batista, determino o seguinte:
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 8 do artigo 19.º da Lei n.º 2/2004, de
15 de janeiro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e
organismos da administração central, regional e local do Estado, alterada
e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, com a alteração
introduzida pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto, designo o Doutor João
Manuel Queiroz Faria de Oliveira Batista para exercer, em comissão de
serviço, o cargo de Subdiretor-Geral da Direção-Geral de Estatísticas da
Educação e Ciência do Ministério da Educação e Ciência.
2 — A síntese curricular do ora designado é publicada em anexo ao
presente despacho, dele fazendo parte integrante.
3 — O presente despacho produz efeitos a 1 de novembro de 2014.
7 de novembro de 2014. — O Ministro da Educação e Ciência, Nuno
Paulo de Sousa Arrobas Crato.

