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 Despacho n.º 15420/2014
Considerando que a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, Lei n.º 64-A/2008, 
de 31 de dezembro, Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, e Lei n.º 64/2011, 
de 22 de dezembro, prevê no seu artigo 20.º que o recrutamento dos 
titulares de cargos de direção intermédia, designadamente de 1.º grau, 
é efetuado de entre trabalhadores em funções públicas contratados ou 
designados por tempo indeterminado, que possuam competência técnica 
e aptidão para o exercício de funções de direção, coordenação e controlo 
que reúnam seis anos de experiência profissional em funções, cargos 
carreiras ou categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível 
uma licenciatura e o disposto na Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto;

Considerando que, de acordo com os Estatutos dos Serviços de Ação 
Social da Universidade de Lisboa constantes do Despacho n.º 14601/2013, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 219, de 12 de novembro, o 
cargo de Diretor de Departamento Administrativo e Financeiro é equiparado, 
para todos os efeitos legais, a um cargo de direção intermédia de 1.º grau;

De acordo com o despacho do Reitor da Universidade de Lisboa, Prof. 
Doutor António Manuel da Cruz Serra, de 3 de dezembro de 2014, foi 
nomeada para o cargo de Diretora de Departamento Administrativo e 
Financeiro dos Serviços de Ação Social da Universidade de Lisboa, em 
comissão de serviço, a licenciada Valentina Maria Azinheira Matoso 
com efeitos a 9 de dezembro de 2014.

Nota curricular
Informação Pessoal:
Nome completo — Valentina Maria Azinheira Matoso
Nacionalidade — Portuguesa
Naturalidade — Tomar
Formação Académica:
Licenciatura em Organização e Gestão de Empresas, pelo Instituto 

Superior de Economia da Universidade Técnica de Lisboa
Formação profissional complementar:
Certificado de Aptidão Profissional para Formador — (EDF 3870/98 DL)
Instituto de Emprego e Formação Profissional.
Seminário de Alta Direção
Participação em diversas ações de formação, designadamente: 

 Planeamento na Administração Pública, Contabilidade de Gestão, Re-
forma da Contabilidade Pública, Dimensão dos Serviços Públicos, Re-
gime Jurídico das Empreitadas de Obras Públicas, POC-Ed e o CIBE 
nas Universidades, Declaração de Bolonha e a gestão das Universidades, 
Segurança em Laboratórios e Serviços do Ensino Superior, Reforma da 
Justiça Administrativa, Estratégias da qualidade em Serviços Públicos

Experiência profissional:
De 2012 a novembro 2013 — Administradora dos Serviços de Ação 

Social da Universidade de Lisboa, regime de substituição.
De 1997 a 2011 Diretora de Serviços dos Serviços de Ação Social da 

Universidade de Lisboa.
De 1991 a 1995 — Chefe divisão de programação e Gestão da Se-

cretaria-Geral do Ministério da Educação
De 1990 a 1991 Coordenação do Setor Administrativo-Financeiro da 

Secretaria-Geral do Ministério da Educação
Outras atividades:
Membro do Grupo de Trabalho do Plano Setorial de Educação, inse-

rido no Plano de Modernização da Administração Pública, por despacho 
da Secretária-Geral do Ministério da Educação.

Membro da Comissão Verificadora de Contas da Editorial do Minis-
tério da Educação (Desp. 154/SERE/93, de 27 de outubro DR n.º 272 
de 93.11.20). Eleita vice-presidente em 96.05.28 (Aviso DR n.º 148 
de 96.06.28).

Missão de Cooperação com a República de S. Tomé e Príncipe no 
âmbito do Projeto V — “Organização e Montagem dos Serviços do 
Ministério da Educação, Juventude e Desportos (MEJD)”.

Formadora nas áreas:
Gestão Orçamental Pública
Contabilidade de Gestão
Contabilidade Analítica e de Exploração
Contabilidade Orçamental e Patrimonial
Aprovisionamento e Património
Processo de Abonos e Regalias Sociais

9 de dezembro de 2014. — O Administrador, David João Varela 
Xavier.

208293115 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

Despacho n.º 15421/2014
Por meu despacho de 5 de dezembro de 2014, ao abrigo da alínea a) 

do n.º 1 do artigo 10.º e n.º 4 do artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 206/2009, 
de 31 de agosto, delego no Vice -Presidente do Instituto Politécnico 
de Castelo Branco (IPCB), Professor Doutor António Augusto Cabral 
Marques Fernandes, a presidência do júri das provas públicas para atri-
buição do título de especialista na área de Performance Musical/Flauta 
Transversal, requeridas pela candidata Katharine Rawdon.

5 de dezembro de 2014. — O Presidente, Carlos Manuel Leitão 
Maia.

208295619 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

Escola Superior de Educação

Declaração de retificação n.º 1304/2014
Por ter sido publicado com inexatidão o edital n.º 1101/2014 no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 238, de 10 de dezembro de 2014, 
retifica -se que onde se lê:

«4.1 — Ser detentor dos requisitos previstos nas alíneas b) a e) do 
artigo 8.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro (LVCR).»

deve ler -se:
«4.1 — Ser detentor dos requisitos previstos nas alíneas b) a e) do 

artigo 17.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.»
10 de dezembro de 2014. — O Presidente, Paulo Pereira.

208297466 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

Despacho (extrato) n.º 15422/2014
Por despacho de 30 -10 -2014, do Senhor Presidente do Instituto Poli-

técnico de Viseu, nos termos previstos na lei, foi autorizada a celebração 
do contrato de trabalho em funções públicas, a termo resolutivo certo 
com o seguinte pessoal docente para a Escola Superior de Saúde de 
Viseu do IPV.

Licenciado Jorge Manuel Pereira da Costa, como Assistente Convi-
dado, em regime de tempo parcial 25 %, com a remuneração mensal 
ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 100, do vencimento de 
Assistente em tempo integral, nos períodos de 10 -11 -2014 a 06 -02 -2015 
e de 27 -04 -2015 a 10 -07 -2015.

Licenciada Maria do Patrocínio Quaresma Martins, como Assistente 
Convidada, em regime de tempo parcial 25 %, com a remuneração men-
sal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 100, do vencimento de 
Assistente em tempo integral, nos períodos de 10 -11 -2014 a 06 -02 -2015 
e de 27 -04 -2015 a 10 -07 -2015.

Licenciada Ana Maria Anjos Rocha, como Assistente Convidada, 
em regime de tempo parcial 25 %, com a remuneração mensal ilíquida 
correspondente ao escalão 1, índice 100, do vencimento de Assistente 
em tempo integral, nos períodos de 10 -11 -2014 a 06 -02 -2015 e de 
27 -04 -2015 a 10 -07 -2015.

Licenciada Ana Alexandra Antunes dos Santos Rijo Antunes, como 
Assistente Convidada, em regime de tempo parcial 50 %, com a remu-
neração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 100, do 
vencimento de Assistente em tempo integral, nos períodos de 10 -11 -2014 
a 06 -02 -2015 e de 27 -04 -2015 a 10 -07 -2015.

Licenciada Maria Natália Rodrigues Presas, como Assistente Con-
vidada, em regime de tempo parcial 25 %, com a remuneração mensal 
ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 100, do vencimento de 
Assistente em tempo integral, nos períodos de 10 -11 -2014 a 06 -02 -2015 
e de 27 -04 -2015 a 10 -07 -2015.

Licenciada Maria Natália Miranda da Silva, como Assistente Con-
vidada, em regime de tempo parcial 25 %, com a remuneração mensal 
ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 100, do vencimento de 
Assistente em tempo integral, nos períodos de 10 -11 -2014 a 06 -02 -2015 
e de 27 -04 -2015 a 10 -07 -2015.

Licenciada Ana Maria Ferreira Henriques Campos, como Assistente 
Convidada, em regime de tempo parcial 25 %, com a remuneração men-


