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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.
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Síntese Curricular de João Manuel Queiroz
Faria de Oliveira Batista
FORMAÇÃO ACADÉMICA
Doutorado em Física-Matemática pela Universidade de Cambridge,
UK, em 2006.
Licenciado em Engenharia Física Tecnológica, pelo Instituto Superior
Técnico da Universidade Técnica de Lisboa, em 2000, com média final
de curso de 19 valores.

por Mútuo Acordo, regulamentado pela Portaria n.º 332-A/2013, de
11 de novembro.
Nome

Olga Maria Rente. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Grupo

Índice

110

299

7 de novembro de 2014. — A Diretora, Sílvia Lemos.

ATIVIDADE PROFISSIONAL E ACADÉMICA
Exerceu, desde julho de 2013 e em regime de substituição, o cargo de
Subdiretor-Geral da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência,
tendo coordenado as áreas do Ensino Superior e da Ciência.
Investigador Pós-Doutorado no Departamento de Matemática do
Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa, entre
2012 e 2013.
Investigador Pós-Doutorado no Instituto de Física Teórica da Universidade de Amesterdão, entre 2006 e 2010.
PROJETOS EM EDUCAÇÃO
Desde 2011, promotor e/ou coordenador dos seguintes projetos:
-Arquivo Escolar: Repositório aberto de sebentas universitárias de
Matemática. Oferece atualmente cerca de 200 textos de professores das
melhores universidades portuguesas e brasileiras. Apoiado pela Universidade do Porto, Instituto Superior Técnico e Sociedade Portuguesa de Matemática. Projeto vencedor do 1º prémio na área de empreendedorismo
social da edição de 2011 do concurso de empreendedorismo da Associação Acredita Portugal, à época o maior no país. http://arquivoescolar.org.
-Gravações Vídeo Universitárias: Gravação de cadeiras semestrais
completas de Matemática e de Física lecionadas no Instituto Superior
Técnico e na Universidade do Porto. Disponibilização gratuita dos vídeos
nas páginas web dos respetivos departamentos. Em colaboração com o
International Centre for Theoretical Physics da UNESCO.
-Projeto Aula Aberta: Projeto para divulgação de boas práticas no
ensino secundário.
Promovido pela Fundação Calouste Gulbenkian e pela Sociedade
Portuguesa de Matemática. Escolas secundárias com resultados excecionais a nível nacional disponibilizarão online informação detalhada
sobre o seu ensino e funcionamento, incluindo os testes, trabalhos de
casa e fichas de trabalho dados aos alunos de uma turma, gravações de
aulas de um professor, entrevistas com o diretor e professores sobre o
seu trabalho, etc. Em construção.
PRINCIPAIS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS
Baptista, J. (2011), On the L-metric of vortex moduli spaces, Nucl.
Phys. B844, 308-333.
Baptista, J. (2010), Non-abelian vortices, Hecke modifications and
singular monopoles. Lett. Math.Phys. 92, 243-252.
Baptista, J. (2009), Non-abelian vortices on compact Riemann surfaces, Commun. Math. Phys. 291, 799-812.
Baptista, J. (2006), Vortex equations in abelian gauged sigma-models,
Commun. Math. Phys. 261, 161-194.
Baptista, J. (2005), A topological gauged sigma-model, Adv. Theor.
Math. Phys. 9, 1007-10047.Baptista, J. ; Manton, N. (2003), The dynamics of vortices on S near the Bradlow limit, J. Math. Phys. 44,
3495-3508.

208219665

Agrupamento de Escolas de Arcozelo, Ponte de Lima
Aviso n.º 12748/2014
Nos termos do estabelecido nos n.os 1 e 2 do artigo 95.º do Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de março, torna-se público que se encontra afixada
no placard da sala de professores da escola sede, deste Agrupamento
de Escolas, a lista de antiguidade do pessoal docente, com referência a
31 de agosto de 2014.
Em harmonia com o artigo 96.º do referido decreto-lei, os docentes
dispõem de 30 dias, a contar da data da publicação deste aviso no Diário
da República, para apresentarem reclamação ao dirigente máximo do
serviço.
7 de novembro de 2014. — O Diretor, Manuel Fernandes de Amorim.
208219698

Agrupamento de Escolas Clara de Resende, Porto
Declaração de retificação n.º 1166/2014
Por ter sido publicado com inexatidão o despacho n.º 13714/2013 no
Diário da República, 2.ª série, n.º 208, de 28 de outubro de 2013, que
delega as competências no subdiretor, coordenador de estabelecimento e
adjuntas da Direção, retifica-se que nas competências da adjunta Ângela
Maria Ramos Andrade, onde se lê «bem como as empresas concessionárias de serviços, planeando e assegurando as respetivas atividades» deve
ler-se «bem como as empresas concessionárias de serviços. Supervisionar
os assistentes operacionais, planeando e assegurando».
7 de novembro de 2014. — A Diretora, Maria do Rosário Pimenta
Marques de Queirós.
208219916

Agrupamento de Escolas do Crato
Despacho n.º 13867/2014
Nos termos 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 foi extinto o vínculo
de emprego público, por exoneração, nos termos conjugados do n.º 4, do
artigo 88.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro e alterações, com os
artigos 303.º e 305.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, do docente do
Quadro de Agrupamento, João José Granchinho da Cunha, pertencente
ao grupo 240, posicionado no 6.º escalão, índice remuneratório 245,
com efeitos a partir de 1 de novembro de 2014.
7 de novembro de 2014. — O Diretor, José Manuel Ranita Ruas.
208219884

LÍNGUAS
Fluente em Português e Inglês, competente em Francês e treino em
Espanhol oral.
208220417

Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Fernandes Lopes, Olhão
Aviso n.º 12749/2014

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Agrupamento de Escolas da Alapraia, Cascais
Despacho n.º 13866/2014
Nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se pública a lista de pessoal docente do quadro deste agrupamento que cessou a relação jurídica de
emprego público a 31.08.2014, ao abrigo do programa de Rescisões

Nos termos do disposto no n.º 6 do Artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas pela
Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, torna-se pública a lista unitária
de ordenação final do procedimento concursal comum de recrutamento
para ocupação de 4 postos de trabalho em regime de contrato de trabalho
a termo resolutivo certo em regime de tempo parcial para a carreira e
categoria de Assistente Operacional cujo procedimento concursal foi
aberto pelo aviso n.º 10735/2014, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 185, de 25 de setembro:
Maria de Fátima Alves Moura Maeiro — 18 pontos;
Cidália Maria Tavares Afonso Fernandes — 15 pontos;

