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 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO MAR

Direção-Geral de Política do Mar

Despacho n.º 7591/2014
De acordo com o disposto nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 

de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
foi aberto procedimento concursal, através do aviso n.º 15384/2013, publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 245, de 18 -12 -2013, com vista ao 
preenchimento do cargo de chefe de divisão do Apoio Jurídico, Financeiro 
e Administrativo, cargo de direção intermédia de 2.º grau da Direção -Geral 
de Política do Mar do Ministério da Agricultura e do Mar.

Cumpridos todos os formalismos legais e concluída a seleção, o júri 
propôs, fundamentadamente, que a designação para o cargo recaísse 
sobre a candidata Isabel Maria Tavares Ribeiro Esteves, o qual preen-
che os requisitos legais exigidos e possui o perfil e as características 
necessárias ao exercício das atribuições e à prossecução dos objetivos 
da Divisão do Apoio Jurídico, Financeiro e Administrativo.

Assim, designo para o cargo de chefe de divisão do Apoio Jurídico, 
Financeiro e Administrativo, a Mestre Isabel Maria Tavares Ribeiro 
Esteves, em comissão de serviço, pelo período de três anos, nos termos 
dos n.os 9 e 10 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada 
e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro.

29 de maio de 2014. — O Diretor -Geral, João Fonseca Ribeiro.

Nota curricular de Isabel Maria Tavares Ribeiro Esteves
1 — Dados biográficos:
Nome: Isabel Maria Tavares Ribeiro Esteves;
Data de nascimento: 4 de julho de 1971;

2 — Habilitações académicas:
Licenciatura em Direito, na Universidade Moderna, com média final 

de 12 valores (1993 -1998).
Pós -graduação em Ciências Jurídico -Administrativas, na Faculdade 

de Direito da Universidade de Lisboa, no ano letivo de 2001/2002.
Pós -graduação em Ciências Jurídicas na Faculdade de Direito da 

Universidade Católica Portuguesa, no ano letivo de 2006/2007.
Mestrado em Direito do Trabalho, ministrado na Universidade Cató-

lica Portuguesa, da Faculdade de Direito (2013).
Frequência de cursos, seminários e conferências em áreas diversas, 

a saber: jurídico -financeira, jurídico -administrativa, gestão de recursos 
humanos e informática.

3 — Atividade Profissional:
Estágio de Advocacia pela Ordem dos Advogados, Conselho Distrital 

de Lisboa, com a inscrição suspensa a seu pedido.
2014 -2012 — Chefe de Divisão de Apoio Jurídico, Financeiro e Admi-

nistrativo, da Direção -Geral de Política do Mar, em regime de substituição.
2012 — Coordenadora da Área Jurídica, Financeira e Administrativa 

da Direção -Geral de Política do Mar;
2010 -2011 — Responsável pela área jurídica/recursos humanos da 

ex -Estrutura de Missão para os Assuntos do Mar;
2008 -2010 — Técnica superior na Secretaria -Geral do Ministério 

da Defesa Nacional;
2008 -2006 — Consultora no Serviço Jurídico da Comissão Nacional 

de Proteção de Dados;
2006 -2002 — Técnica superior no Departamento de Assuntos Jurídi-

cos da Secretaria -Geral do Ministério da Defesa Nacional;
2002 -2001 — Jurista no Departamento de Assuntos Jurídicos da 

Secretaria -Geral do Ministério da Defesa Nacional;
2001 -1994 — Assessoria jurídica, como Oficial do Exército Portu-

guês, na Secção de Justiça e Disciplina da Direção de Justiça e Disciplina;
1994 -1992 — Oficial do Exército Português, na Escola Prática de 

Administração Militar.
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 Despacho n.º 7592/2014
De acordo com o disposto nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, 

de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 
22 de dezembro, foi aberto procedimento concursal, através do aviso 
n.º 15384/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 245, de 

 Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte

Despacho n.º 7593/2014
Atendendo à necessidade de imprimir maior celeridade às decisões adminis-

trativas, subdelego, ao abrigo do disposto no artigo 36.º do Código do Proce-
dimento Administrativo, conjugado com o n.º 2 da Deliberação n.º 907/2014, 
de 3 de abril, publicada no DR n.º 71, 2.ª série, em 10 de abril de 2014, no 
Diretor Regional Adjunto, Eng.º Adelino Augusto dos Santos Bernardo, sem 
poderes de subdelegação, a competência para a prática dos seguintes atos:

Analisar e validar as candidaturas e os pedidos de pagamento subme-
tidos no âmbito do VITIS e comunicar aos respetivos beneficiários as 
decisões de aprovação, bem como as propostas de rejeição das candi-
daturas, com exceção daqueles em que a Direção Regional intervenha 
na qualidade de beneficiária.

O presente despacho ratifica todos os atos praticados desde o dia 10 
de abril de 2014.

30 de maio de 2014. — O Diretor Regional de Agricultura e Pescas 
do Norte, Manuel José Serra de Sousa Cardoso.

207870093 

 Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I. P.

Aviso n.º 6983/2014
Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, e no artigo 254.º do Regime do Con-
trato de trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 
11 de setembro, faz -se publica a lista nominativa do pessoal do Instituto 
Português do Mar e da Atmosfera, I. P., que cessou funções por motivo 
de aposentação entre 1 de maio a junho 2014: 

18 de dezembro2013, com vista ao preenchimento do cargo de chefe 
de divisão de Investimentos e Ordenamento, cargo de direção intermé-
dia de 2.º grau da Direção -Geral de Política do Mar do Ministério da 
Agricultura e do Mar.

Cumpridos todos os formalismos legais e concluída a seleção, o júri 
propôs, fundamentadamente, que a designação para o cargo recaísse 
sobre a candidata Sandra Isabel Cortinhal Parreira da Silva, a qual 
preenche os requisitos legais exigidos e possui o perfil e as características 
necessárias ao exercício das atribuições e à prossecução dos objetivos 
da Divisão de Investimentos e Ordenamento.

Assim, designo para o cargo de chefe de divisão de Investimentos e 
Ordenamento a licenciada Sandra Isabel Cortinhal Parreira da Silva, em 
comissão de serviço, pelo período de três anos, nos termos dos n.os 9 e 10 
do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada 
pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro.

29 de maio de 2014. — O Diretor -Geral, João Fonseca Ribeiro.

Nota curricular de Sandra Isabel Cortinhal Parreira da Silva
Nome: Sandra Isabel Cortinhal Parreira da Silva.
Data de nascimento: 15 de junho de 1971.
Naturalidade: Barreiro, Setúbal.
Habilitações académicas: licenciatura em Gestão do Instituto Superior 

de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa.
Atividade profissional relevante:
2014 —
2012 — chefe de divisão de Investimentos e Ordenamento da Direção 

de Serviços de Programação, da Direção -Geral de Política do Mar, em 
regime de substituição;

2012  -2010 — chefe de divisão de Finanças e Património do Departamento 
de Serviços Gerais, do ex -Instituto da Água, I. P., em comissão de serviço;

2010 -2009 — chefe de divisão de Administração Geral do Depar-
tamento de Serviços Gerais, do ex -Instituto da Água, I. P., em regime 
de substituição;

2008 -2003 — técnica superior no Departamento de Serviços Gerais;
2003 -1998 — técnica superior na Divisão de Intervenção Finan-

ceira da Direção de Serviços de Planeamento do ex -Instituto da Água;
1998 -1993 — desempenhou funções de secretariado integrada no 

Gabinete da Presidência do ex -Instituto da Água;
1993 -1990 — desempenhou funções na Direção de Serviços Admi-

nistrativos da ex -Direção -Geral dos Recursos Naturais.
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Nome Categoria Posição/Índice Motivo Em

Maria Lurdes Brito Correia Car-
valho Luiz.

Assistente Técnica . . . . . . . Entre a 8.ª e 9.ª Posição Remuneratória 
e Nível 13 e 14.

Aposentação   . . . . . . . 01 -05 -2014




