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Nota curricular de Maria Aurora Gonçalves Pereira
Maria Aurora Gonçalves Pereira
Data de nascimento: 10 de janeiro de 1959
Habilitações académicas
2006 — Doutoramento em Ciências da Educação, na Faculdade de 

Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto.
1997 — Mestrado em Ciências de Enfermagem, no Instituto de 

Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto.
1992 — Especialidade em Enfermagem Médico -Cirúrgica, na Escola 

Superior de Enfermagem Cidade do Porto.
1980 — Curso de Enfermagem na Escola de Enfermagem de Viana 

do Castelo

Experiência profissional na docência
Professora Coordenadora na Escola Superior de Saúde do Instituto 

Politécnico de Viana do Castelo, onde exerce a sua atividade desde 1989;
Regência e lecionação das unidades curriculares de Comunicação e 

trabalho em equipa, Sofrimento e luto e Investigação no Mestrado em 
Cuidados Paliativos; Seminário: Dissertação/Trabalho Projeto/ Estágio 
Natureza Profissional e Transições e Processos adaptativos do Mes-
trado em Enfermagem Médico -Cirúrgica; Colaboração na lecionação 
de conteúdos na unidade curricular de Enfermagem de Saúde do Adulto 
e Idoso I e na orientação de alunos no âmbito das unidades curriculares 
de Investigação II e Práticas de Investigação do Curso Licenciatura em 
Enfermagem (CLE);

Membro do Conselho Técnico Cientifico do IPVC; Membro da Co-
missão Técnico Científica da ESS; Membro do Conselho Geral do IPVC; 
Membro do Conselho Pedagógico da ESS; Coordenadora do Curso 
Mestrado em Enfermagem Médico -Cirúrgica; Membro da Comissão 
de Curso do Mestrado em Cuidados Paliativos;

Participação em júris de provas de doutoramento e de mestrado 
como arguente, júris de concurso para Professor Coordenador, Pro-
fessor Adjunto e para obtenção do título de Especialista na área de 
Enfermagem;

Orientação de tese de Doutoramento e dissertações de mestrado;
Publicação de livro, capítulos de livro e de artigos em revistas na-

cionais e internacionais;
Participação em projetos de extensão à comunidade e de investigação, 

designadamente, entre outros: Projeto de investigação em parceria com 
FPCE -UP, ESS/IPVC e ESE/IPP (financiado pela FCT) — Formação 
inicial de profissionais de ajuda e identidades dos formadores: um 
estudo sobre o ensino e a enfermagem” e o projeto de investigação 
“Perfil de saúde da população de Viana do Castelo”, em parceria com 
o Observatório do Gabinete Cidade Saudável da Camara Municipal de 
Viana do Castelo.

208521479 

 Despacho n.º 3610/2015

Nomeação do subdiretor da Escola Superior
 de Ciências Empresariais

No uso dos poderes conferidos pelo n.º 3 do artigo 52.º dos Estatutos 
do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), homologados pelo 
Despacho Normativo n.º 7/2009, publicado na 2.ª série do D.R. n.º 26, 
de 6 de fevereiro de 2009, nomeio, em comissão de serviço, como 
Subdiretor da Escola Superior de Ciências Empresariais, Luís Manuel 
Cerqueira Barreto, docente desta escola.

05 de março de 2015. — O Diretor, João Paulo da Torre Vieito.

Nota curricular de Luís Manuel Cerqueira Barreto
Luís Manuel Cerqueira Barreto
Nasceu em Moledo, Caminha, em 30 de novembro 1972.
Obteve, em 2012, o Doutoramento em Engenharia Eletrotécnica pela 

Universidade de Aveiro. Em 2005, obteve o grau de Mestre em Informá-
tica — Sistemas e Redes, pela Faculdade de Ciências da Universidade 
do Porto. Licenciou -se em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, 
pela Faculdade de Engenharia do Porto, em 1995.

Exerce funções de subdiretor da Escola Superior de Ciências Empre-
sariais de Valença, desde 2011. Funções que atualmente acumula com 
docente na licenciatura em Engenharia Eletrónica e Redes de Compu-
tadores da Escola Superior de Tecnologia e Gestão e da Pós -Graduação 
em Gestão da Qualidade. É membro do Conselho Pedagógico da Escola 
Superior de Ciências Empresariais e do Conselho Académico do Instituto 
Politécnico de Viana do Castelo.

É professor adjunto do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, da 
Área Científica de Engenharia e Informática. É investigador do Instituto 

de Telecomunicações de Aveiro e editor convidado da revista científica 
Journal of Network Protocols and Algorithms. Tem publicados vários 
artigos científicos em revistas internacionais e em atas de conferências. 
Desempenhou funções de coordenação técnica em várias empresas. É 
Cisco Certified Network Professional.

208521438 

 Despacho n.º 3611/2015

Nomeação dos subdiretores
da Escola Superior de Tecnologia e Gestão

No uso dos poderes conferidos pelo n.º 3 do artigo 52.º dos Estatutos 
do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), homologados pelo 
Despacho Normativo n.º 7/2009, publicado na 2.ª série do Diário da 
República, n.º 26, de 6 de fevereiro de 2009, nomeio, em comissão de 
serviço, como Subdiretores da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, 
os docentes desta escola:

Pedro Miguel Ribeiro de Castro, que me substituirá na minha ausência, 
faltas e impedimentos, e

Maria Arlete Carneiro Ribeiro de Carvalho.
5 de março de 2015. — A Diretora, Joana Maria Gomes dos Santos 

Guerreiro.

Nota curricular de Pedro Miguel Ribeiro de Castro
Nome: Pedro Miguel Ribeiro de Castro
Data de Nascimento: 18/12/1967
Habilitações académicas
Doutoramento em Ciências de Engenharia pela Faculdade de Enge-

nharia da Universidade do Porto, 2000.
Licenciatura em Engenharia de Sistemas e Informática pela Universi-

dade do Minho, 1991. Prémio “Câmara Municipal de Guimarães” para 
melhor aluno finalista dos cursos de Licenciatura e Prémio “Engenheiro 
António de Almeida” para melhor aluno do Curso.

Experiência profissional
Professor Adjunto da Área Científica de Eletrotecnia e Informática 

da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de 
Viana do Castelo desde 2002, sendo responsável por diversas unidades 
curriculares na área da programação, computação gráfica e sistemas de 
informação geográfica. Tem exercido diversos cargos, designadamente 
como membro do Conselho Técnico -Científico e do Conselho Acadé-
mico, responsável pelo Laboratório de Sistemas de Informação Geográ-
fica da ESTG -IPVC desde 2003 e Coordenador do Curso de Mestrado 
em Tecnologia e Gestão de Sistemas de Informação desde 2010. Tem 
orientado trabalhos finais de licenciatura, teses de mestrado, foi membro 
de júris de provas de doutoramento, de mestrados e de atribuição de título 
de especialista, com artigos publicados em revistas e atas de conferência, 
comunicações em encontros de natureza técnico -científica e consultoria 
e participação em diversos projetos de investigação e desenvolvimento 
e de prestação de serviços especializados.

Tem desenvolvido a sua atividade na área do desenvolvimento de 
software e gestão de sistemas de informação desde 1991, nomeadamente 
como coordenador do Gabinete de Inovação e Desenvolvimento da 
Águas de Gaia, E. M. (2000 -2002), colaborador na Secretaria de Estado 
do Ambiente e Consumidor do XII Governo Constitucional (1993 -1995) 
e no âmbito do projeto NATO PO -RIVERS, Methodologies for Integrated 
Water Resources Management (1990 -1993).

Nota curricular
de Maria Arlete Carneiro Ribeiro de Carvalho

Nome: Maria Arlete Carneiro Ribeiro de Carvalho
Data de Nascimento: 25/ 08/1962
Habilitações Académicas
Doutoramento em Ciência e Engenharia de Materiais, pela Univer-

sidade de Aveiro, em 2013.
Diploma de Estudos Avançados em Ciência e Engenharia de Materiais, 

pela Universidade de Aveiro, em 2012.
Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais, pela Universidade 

de Aveiro, em 2002.
Licenciatura em Engenharia Cerâmica e do Vidro, pela Universidade 

de Aveiro, em 1986.

Experiência Profissional
(1) Docência
Desde 1999 é docente na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo sendo responsável por diversas 



8772  Diário da República, 2.ª série — N.º 70 — 10 de abril de 2015 

unidades curriculares da área de Ciência e Engenharia de Materiais. 
Esteve envolvida na orientação de alunos quer no âmbito de unidades 
curriculares de Projeto quer âmbito de estágios curriculares.

A investigação, na área de materiais cerâmicos, principalmente de 
cerâmicos de construção, originou diversas publicações em revistas da 
especialidade e participação em congressos/conferência.

(2) Indústria
De 1986 a 1998 exerceu funções de Direção Técnica, Direção de 

Qualidade e Direção de Laboratório e Produção em diversas indústrias do 
ramo de cerâmica, nomeadamente de produção de azulejos, pavimentos 
e sanitários, tendo sido responsável pelo arranque de unidades fabris, 
pelo desenvolvimento de novos produtos e por projetos de certificação 
de produtos e de implementação de sistemas de garantia de qualidade.

208521365 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

Despacho (extrato) n.º 3612/2015
Por despacho de 12 -02 -2015, 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 Licenciado Vítor Manuel da Silva Oliveira, como Assistente 
Convidado em regime de tempo parcial, 55 %, para a Escola Superior 
de Tecnologia e Gestão de Viseu, deste Instituto, com a remuneração 
mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 100, do vencimento 
de assistente em tempo integral, no período de 16 -02 -2015 a 18 -07 -2015.

03 de março de 2015. — O Administrador do Instituto Politécnico de 
Viseu, Mário Luís Guerra Sequeira e Cunha.

208524249 

 Despacho (extrato) n.º 3613/2015
Por despacho de 20 -02 -2015, 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 Agrária, deste 
Instituto:

Licenciado Joaquim de Almeida Morgado, como Professor Adjunto 
Convidado, em regime de tempo parcial 50 %, com a remuneração 
mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 185, do vencimento 
de Professor Adjunto em tempo integral, no período de 23 -02 -2015 a 
06 -08 -2015.

Licenciado Miguel Cardoso Machado de Oliveira, como Professor 
Adjunto Convidado, em regime de tempo parcial 50 %, com a remu-
neração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 185, do 

 SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DO INSTITUTO
POLITÉCNICO DE SANTARÉM

Despacho (extrato) n.º 3614/2015
Por despacho de 13 de março de 2015 do presidente do Instituto 

Politécnico de Santarém:
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, na sequência do des-
pacho de homologação de 23 de fevereiro de 2015 da lista unitária de or-
denação final do procedimento concursal com vista ao preenchimento de 
um posto de trabalho da carreira de técnico superior do mapa de pessoal 
dos Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Santarém, pu-
blicitado pelo aviso n.º 11522/2014, publicado no Diário da República, 
n.º 200, 2.ª série de 16 de outubro, alterado pelo aviso n.º 12834/2014, 
publicado no Diário da República n.º 222, 2.ª série, de 17 de novembro, 
foi autorizada a celebração de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado com José António Sampaio Cruz, com efeitos 
reportados a 1 de abril de 2015, para o exercício de funções enquadráveis 
na categoria de técnico superior, com a remuneração correspondente à 
segunda posição remuneratória da carreira de técnico superior e ao nível 
remuneratório quinze da tabela remuneratória única.

Para os efeitos previstos na alínea b), n.º 2, do artigo 45.º e n.º 1 do 
artigo 46.º, todos da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o júri do período ex-
perimental terá a seguinte composição: Presidente: António José Duarte 
da Fonseca, administrador dos SASIPS; vogais efetivos: Alexandra do 
Nascimento Reis Gavela, técnica superior dos SASIPS; Edite Cristina 
Marques Duarte, técnica superior dos SASIPS. Vogais suplentes: Vítor 
Manuel Madeira Alexandre, diretor de serviços do IPS; Marta Cecília 
da Conceição Graça, técnica superior dos IPS.

Em caso de impedimento, o presidente do júri será substituído pelo 
primeiro vogal efetivo.

(Não carece de fiscalização prévia do tribunal de contas)
17 de março de 2015. — O Administrador, António José Duarte da 

Fonseca.
208515825 

vencimento de Professor Adjunto em tempo integral, no período de 
23 -02 -2015 a 06 -08 -2015.

Licenciado José Manuel Torres dos Santos, como Assistente Convi-
dado, em regime de tempo parcial 55 %, com a remuneração mensal 
ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 100, do vencimento de As-
sistente em tempo integral, no período de 23 -02 -2015 a 22 -04 -2015

17 de março de 2015. — O Administrador do Instituto Politécnico de 
Viseu, Mário Luís Guerra Sequeira e Cunha.

208518247 

PARTE F

 REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais

Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural

Aviso (extrato) n.º 8/2015/M
Bernardo Oliveira Melvill de Araújo, Diretor Regional de Agricultura 

e do Desenvolvimento Rural, torna público, e nos termos n.º 2 do ar-
tigo 214.º, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que fica por este meio noti-
ficado José Luís Cortes Gomes, assistente operacional, desconhecendo -se 
o seu paradeiro, com último domicílio conhecido em Rua da Carreira, 
9370 -641 Prazeres Calheta, de que, contra si foi deduzida acusação no 
âmbito do processo disciplinar n.º 02/2014/DRADR, que lhe foi ins-
taurado por seu despacho datado de 27 de outubro de 2014. Mais fica 
notificado de que nos termos do citado n.º 2 do artigo 214.º da referido 
Lei, dispõe de 30 dias úteis a contar da data da publicação do presente 

aviso no Diário da República para apresentar a sua defesa por escrito, 
no identificado processo disciplinar, podendo no mesmo prazo consultar 
o processo, por si ou por advogado constituído, no Gabinete Jurídico 
desta Direção Regional, sita, na Avenida Arriaga, Edifico Golden Gate, 
quarto piso, 9000 -060 Funchal.

19 de março de 2015. — O Diretor Regional de Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural, Bernardo Oliveira Melvill de Araújo.

208519827 

 Secretaria Regional dos Assuntos Sociais

Aviso n.º 9/2015/M

Processo disciplinar — Notificação de acusação
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 214.º, da Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho, não sendo possível a notificação pessoal e tendo -se frus-


