479

Diário da República, 2.ª série — N.º 5 — 8 de janeiro de 2015

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO MAR
Gabinete da Ministra
Despacho n.º 220/2015
Ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 19.º e no n.º 1 do artigo 20.º da
Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pelo Decreto-Lei
n.º 5/2012, de 17 de janeiro, e na sequência de procedimento concursal
realizado nos termos do artigo 18.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro:
1 - Designo o Professor Doutor João Paulo do Rosário Ribeiro
Lima para exercer, com um mandato de cinco anos, o cargo de vogal
do conselho diretivo do Instituto Nacional de Investigação Agrária e
Veterinária, I. P., (INIAV) a que se refere o n.º 1 do artigo 5.º do DecretoLei n.º 69/2012, de 20 de março.
2- Autorizo o ora designado Professor Doutor João Paulo do Rosário
Ribeiro Lima a acumular as funções de docência universitária, observados que estejam os seguintes limites:
a) O limite de horário de atividades docentes exercidas em acumulação
de funções não poderá ser superior a quatro horas semanais;
b) As horas previstas na alínea anterior deverão ser lecionadas em
horário que não colida com o normal horário de funcionamento do
INIAV.
3 - Para efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 19.º da Lei n.º 3/2004,
de 15 de janeiro, alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º 5/2012,
de 17 de janeiro, a nota curricular do designado é publicada em anexo
ao presente despacho.
4 - O presente despacho produz efeitos a 1 de dezembro de 2014.
2 de dezembro de 2014. — A Ministra da Agricultura e do Mar, Maria
de Assunção Oliveira Cristas Machado da Graça.
João Paulo do Rosário Ribeiro Lima, nacionalidade portuguesa, nascido em junho de 1980.
Formação Académica:
- Licenciado em Medicina Veterinária pela Faculdade de Medicina
Veterinária da Universidade de Lisboa, em maio de 2004.
- Mestre em Medicina Veterinária Preventiva (Master in Veterinary
Preventive Medicine) pela Universidade da California-Davis (University
of California, Davis) em agosto de 2008.
- Doutorado em Ciências Veterinárias, ramo da medicina das populações (epidemiologia), pela Universidade de Minnesota (University of
Minnesota) em agosto de 2013.
Formação complementar relevante:
- Quantitative Risk Analysis and Disease Modelling in Epidemiology:
Vose Consulting, Fort Collins, Colorado, junho 2010.
- Engaging National Policy Making to Affect Global Animal Health,
Food Systems, Trade, and Public Health, Joint Program University
of Minnesota, University of California, Davis and Washington State
University, Washington, DC, maio 2008
- Local Policy Making for Animal Health and Food Systems - Interactions with National and Global Policies, Joint Program University
of Minnesota, University of California, Davis and Washington State
University, Davis, CA outubro 2007.
Atividade profissional:
- Setembro de 2013 até à presente data, Professor na Faculdade de
Medicina Veterinária da Universidade Lusófona de Humanidades e
Tecnologias.
- Agosto de 2009 a agosto de 2013, residente em doenças infecciosas
(resident in infectious diseases) na Universidade de Minnesota (Center
for Animal Health and Food Safety, College of Veterinary Medicine,
University of Minnesota, US).
- Agosto de 2006 a julho 2009 foi residente em medicina da produção de bovinos leiteiros (resident in dairy production medicine) na
Universidade da California - Davis (Veterinary Medicine Teaching
and Research Center, College of Veterinary Medicine, University of
California-Davis).
- Dezembro de 2005 a maio de 2006 foi diretor técnico do departamento de ruminantes da empresa Alfavet, na área da saúde e nutrição
animal.
- Abril de 2004 a novembro de 2005 prestou serviços veterinários a
explorações pecuárias de bovinos.

- Outubro de 2004 a março de 2005 exerceu funções como assessor
do Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação do XVI Governo
Constitucional.
Valorização curricular
- Publicou diversos trabalhos em revistas internacionais com júri e
efetuou várias comunicações em congressos internacionais.
- Colaborou na elaboração de várias propostas de projetos de investigação submetidas a agências norte-americanas de financiamento,
nacionais (National Institutes of Food and Agriculture, National Science
Foundation), estaduais, ao nível das Universidades e para a indústria
farmacêutica.
- Revisor de várias revistas científicas internacionais com júri e de
congressos científicos internacionais.
- Recebeu vários prémios em reconhecimento do trabalho realizado
nas várias funções que assumiu. Entre outros, importa relevar os seguintes:
- “Mark Gearhart Memorial Graduate Student Award” pela Association
for Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine em reconhecimento pelo trabalho de doutoramento realizado nas áreas de epidemiologia veterinária, saúde pública e medicina preventiva, 2013.
- Melhor apresentação na categoria de “Populations Systems” - Points
of Pride Research Day, College of Veterinary Medicine, University of
Minnesota, 2010.
- “Best Large Animal Research Study” - 31st House Officers Seminar
Day, School of Veterinary Medicine, University of California, Davis,
2009.
- Louvor publicado em Diário da República, como reconhecimento
das funções desempenhadas como assessor do Sr. Secretário de Estado
da Agricultura e Alimentação no XVI Governo Constitucional, 2005.
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Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança
e Serviços Marítimos
Aviso n.º 180/2015
Por despacho do Diretor-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, de 18 de dezembro de 2014, torna-se público que, 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,
concluíram, com sucesso, o período experimental na carreira/categoria
de técnico superior, na sequência da celebração com esta Direção-Geral
do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
com os trabalhadores abaixo indicados:
Sandra Cláudia dos Santos Nogueira Pereira Moutinho, com a avaliação final de 19,6 valores;
Ana Paula Jacques Fonseca Simão, com a avaliação final de 19,4 valores;
Ana Teresa Borralho Gomes Vendas Garcia de Castro, com a avaliação
final de 19,4 valores;
Vera Ferreira Lopes, com a avaliação final de 19,4 valores;
António Manuel de Almeida Perquilhas Teixeira, com a avaliação
final de 19 valores;
Ana Teresa Barros Cardoso, com a avaliação final de 16 valores.
23 de dezembro de 2014. — O Subdiretor-Geral, Miguel Arrais.
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Despacho n.º 221/2015
De acordo com o estatuído no n.º 4 do artigo 8.º do Decreto-Lei
n.º 49-A/2012, de 29 de fevereiro, que aprova a Lei Orgânica da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM) e
no artigo 2.º da Portaria n.º 394/2012, de 29 de novembro, que determina
a estrutura nuclear desta Direção-Geral, a natureza da missão dos trabalhadores da DGRM que exercem funções no âmbito da administração
marítima, designadamente, de inspeção e vistorias aos navios, bem como
de superintendência e fiscalização de serviços portuários exige que,
quando em exercício de funções, sejam portadores de um documento
de identificação próprio, cujos modelo importa fixar.
Assim, ao abrigo do n.º 4 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 49-A/2012,
de 29 de fevereiro, e no uso de competências próprias, determino o
seguinte:
1 — Fixar o modelo de cartão de identificação do pessoal em exercício
efetivo de funções no âmbito da administração marítima, designada-

