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Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P.
Declaração n.º 198/2014
Declaração de Conclusão do Período Experimental
Para efeitos do disposto nos artigos 45.º e 46.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, torna-se público que a trabalhadora Ana Isabel Pereira Barata Neves concluiu, com sucesso, o período experimental na
carreira e categoria de técnico superior, com a avaliação final de 16
valores, na sequência da celebração com este Instituto, de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. A presente
declaração de conclusão do período experimental foi homologada por
despacho de 05/11/2014 do Vice-Presidente do Conselho Diretivo
deste Instituto.
6 de novembro de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo do
IFAP, I. P., Luís Souto Barreiros.
208218011

Instituto Nacional de Investigação Agrária
e Veterinária, I. P.
Deliberação n.º 2079/2014
Na sequência da publicação do Decreto-Lei n.º 69/2012, de 20 de
março, que instituiu o Instituto Nacional de Investigação Agrária e
Veterinária, I. P. (INIAV, I. P.), e da Portaria n.º 392/2012, de 29 de
novembro, que aprovou os respetivos estatutos, determinando a sua
organização interna e competências;
Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 1.º e no n.º 2 do artigo 2.º da
Portaria n.º 392/2012, de 29 de novembro:
O conselho diretivo do INIAV, I. P., deliberou:
1 — Criar o Polo de Atividades de Braga — Banco Português de
Germoplasma Vegetal (BPGV), ao qual compete:
Prestar apoio especializado à investigação, gestão e desenvolvimento
da conservação dos recursos genéticos vegetais, através da coordenação
de atividades de inventário nacional, de missões de colheita, de ações
de conservação ex situ e in situ, de avaliação, de informação/documentação e de apoio à implementação de políticas relativas à proteção da
biodiversidade, garantindo um Sistema Nacional para a Conservação
dos Recursos Genéticos;
Coordenar as atividades de conservação dos recursos genéticos vegetais sob a responsabilidade do INIAV, de acordo com a estratégia
nacional e sua representação externa;
Assegurar a conservação da diversidade biológica das coleções, por
forma a garantir uma produção agrícola sustentável atual e futura;
Assegurar a funcionalidade das estruturas e meios de uso comum,
regular o acesso e a sua utilização.
2 — Designar, em regime de substituição, ao abrigo do n.os 1 e 2 do artigo 27.º do Estatuto do Pessoal Dirigente, aprovado pela Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de
dezembro, a coordenadora do Polo de Atividades de Braga — Banco
Português de Germoplasma Vegetal, dirigente intermédio do 2.º grau, a
licenciada Ana Maria Barata, que, conforme nota curricular que integra
a presente deliberação, comprova encontrarem-se observados todos os
requisitos legais exigidos por aquela disposição legal.
A presente deliberação produz efeitos a 1 de junho de 2014.
22 de maio de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, Nuno
Canada.
Nota curricular
Dados pessoais:
Nome: Ana Maria Barata da Silva;
Data de nascimento: 18 de fevereiro de 1957.
Habilitações académicas:
1988 — mestrado em Produção Vegetal conferido pela Universidade
de Columbia-Missouri, Estados Unidos da América, e reconhecido em
Portugal pelo Instituto Superior de Agronomia;
1982 — licenciatura em Agronomia, pelo Instituto Superior de Agronomia.
Experiência profissional:
Atualmente e desde 2012, integra a estrutura do Instituto Nacional
de Investigação Agrária e Veterinária, I. P., com a responsabilidade de
coordenação e gestão do Banco Português de Germoplasma Vegetal;

Em junho de 2008, integra o Instituto Nacional de Recursos Biológicos, mantendo as responsabilidades de coordenação e gestão do Banco
Português de Germoplasma Vegetal;
De 2007 a maio de 2008, integra a Direção Regional de Agricultura e
Pescas do Norte, assumindo responsabilidades de coordenação e gestão
do Banco Português de Germoplasma Vegetal;
De 2002 a 2007, chefe de divisão de Produção Agrícola, da Direção
Regional de Agricultura do Entre Douro e Minho, acumulando com as
funções de coordenação e gestão do Banco Português de Germoplasma
Vegetal, a Estação Regional de Culturas Arvenses (ERCA). Publicação
no Diário da República, 2.ª série, n.º 282, de 6 de dezembro de 2002;
Em 12 de março de 1998, entra em funções como responsável pela
coordenação e gestão do Banco Português de Germoplasma Vegetal
nas seguintes áreas: conservação dos recursos genéticos vegetais; desenvolvimento e implementação das regras de acesso e transferência
do material vegetal conservado; gestão económica e financeira e de
recursos humanos; ligações e contactos nacionais e internacionais com
entidades congéneres. Mantém-se com esta responsabilidade até 2002;
De 1989 a 1998, responsável pelo Departamento de Formação e
pela coordenação da formação profissional de técnicos no Instituto de
Desenvolvimento Agrário da Região Norte (IDARN), onde organizou e
desenvolveu 180 ações de formação (18 000 horas) de tipologia diversa,
envolvendo 3000 formandos de diferentes instituições públicas, privadas
e associativas do setor agrário, fundamentalmente da Região Norte;
De 1985 a 1988, admitida na Direção Regional de Agricultura do
Entre Douro e Minho esteve afeta à Zona Agrária do Vale do Sousa,
onde desempenhou funções no setor agropecuário, e posteriormente à
Divisão de Experimentação e Fomento da Produção Vegetal, sediada
em Merelim, onde foi responsável pelo setor de Pastagens de Montanha;
De 1983 a 1984, integrada na Direção Regional de Agricultura de
Trás-os-Montes e Alto Douro, na Divisão de Produção Animal, afeta
ao Programa de Calagem, Fertilização e Forragens (PROCALFER) e
ao Projeto de Desenvolvimento Rural Integrado de Trás-os-Montes
(PDRITM).
Atividades relevantes:
Coordenação (oito projetos) e participação em projetos de IE&D
(10 projetos), financiados por diversos programas — PRAXIS XXI;
Programas Operacionais PAMAF, AGRO (medidas 8.1.9.1.9.2.) e PRODER; Programa PROALV; Programa Operacional do Norte — ON
Biodiversidade; Programa INTERREG; Programa AEGIS do ECPGR;
Autor e coautor de capítulos de livros e, de artigos técnico-científicos
sobre conservação de recursos genéticos vegetais, publicados em revistas
nacionais e internacionais;
Desde 2004, coordena o Grupo de Trabalho de Plantas Aromáticas e
Medicinais (MAP Working Group) do European Cooperative Programme
for Plant Genetic Resources (ECPGR);
Desde 2010, coordena o Grupo de Trabalho das Plantas Aromáticas
e Medicinais, no âmbito da Sociedade Internacional de Horticultura (ISHI);
Oradora em múltiplos seminários e congressos nacionais e internacionais, sobre o tema da conservação dos recursos genéticos vegetais;
Docente convidada em diversas licenciaturas e mestrados promovidos
pela Universidade do Porto, pela Universidade do Minho e Universidade
de Trás os Montes e Alto Douro;
Apresentação de comunicações técnicas/científicas em diversos congressos nacionais e internacionais;
Organizou e fez parte de comissões científicas de vários congressos
nacionais e internacionais.
208218733

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.
Aviso n.º 12743/2014
Por deliberação do Conselho Diretivo da Administração Regional
de Saúde do Centro, I. P.,de 30 de outubro de 2014, torna-se pública a
lista homologada de classificação final dos candidatos ao procedimento
concursal simplificado de recrutamento de pessoal médico, que concluíram o respetivo internato na 2.ª época de 2013, para preenchimento de
três postos de trabalho na categoria de Assistente de Medicina Interna da
Carreira Especial Médica, aberto pelo Aviso n.º 1621/2014, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 25, de 5 de fevereiro de 2014:
1.º Raquel Soraia Calisto da Silva Gonçalves: 18,38 valores
2.º Sofia Olívia Fontes de Pinho Ribeiro: 18,06 valores
3.º Ana Rita Marques Afonso: 18,03 valores
4.º Susana Inês Freitas Reis: 15,06 valores

