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Diário da República, 2.ª série — N.º 51 — 13 de março de 2019
Deliberação (extrato) n.º 269/2019

Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 14.º do Decreto-Lei
n.º 143/2012, de 11 de julho, que estabeleceu a nova orgânica do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.), e no
n.º 6 do artigo 5.º dos Estatutos do IEFP, I. P., aprovados pela Portaria
n.º 319/2012, de 12 de outubro, alterada pela Portaria n.º 191/2015, de
29 de junho, e do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com a
redação da Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, que estabelece o Estatuto
do Pessoal Dirigente da Administração Central, Local e Regional do
Estado (EPD), por deliberação do Conselho Diretivo, de 29 de janeiro
de 2019, foi nomeado, em regime de substituição e até à conclusão do
respetivo procedimento concursal para recrutamento e provimento, sem
prejuízo do direito de opção pelo respetivo vencimento ou retribuição
base da função, cargo ou categoria de origem, conforme previsto no
artigo 31.º do EPD, o mestre João Filipe Francisco Marques, que detém
a competência técnica e aptidão para o exercício das funções, conforme
evidencia a respetiva nota curricular em anexo, como Coordenador de
Núcleo do Núcleo de Gestão Administrativa e Financeira do Centro
de Emprego e Formação Profissional de Castelo Branco da Delegação
Regional do Centro, cargo de direção intermédia de 2.º grau, com efeitos
a 1 de fevereiro de 2019.
Nota Curricular

De 2015 a 2017 exerceu funções como Inspetor Tributário Estagiário,
na Autoridade Tributária e Aduaneira, Direção de Finanças de Lisboa,
na Divisão de Inspeção Tributária I.
De 2009 a 2015, exerceu funções como Técnico Superior no Instituto do Emprego e Formação Profissional — Centro de Emprego Dão
Lafões — nas áreas do emprego, da análise de candidaturas às diversas
medidas e acompanhamento da execução das mesmas.
De 1997 a 2008, exerceu funções como Técnico de Emprego no Instituto do Emprego e Formação Profissional — Centro de Emprego de
Tondela — nas áreas do emprego, da análise de candidaturas às diversas
medidas e acompanhamento da execução das mesmas.
De 1991 a 1997, exerceu funções como Comercial e Administrativo
em diferentes empresas
2019-02-20. — A Diretora do Departamento de Recursos Humanos,
Ana Paula Gonçalves Antunes.
312086694

CULTURA
Gabinete da Ministra
Despacho n.º 2547/2019

Dados Pessoais
João Filipe Francisco Marques
Natural de Castelo Branco
Data de Nascimento de 14 de maio de 1988
Percurso académico
Mestrado em Economia Monetária e Financeira concluído em 2011
pelo Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica
de Lisboa, instituição onde concluiu também a Licenciatura em Economia em 2009
Percurso profissional
Técnico Superior a desempenhar funções no Núcleo de Contabilidade
da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa desde 2015 e até à presente data. Desempenhou funções também na Reitoria da Universidade
de Lisboa como Estagiário e Técnico Superior entre 2010 e 2014 com
passagens pelo Núcleo de Contabilidade e pelo Gabinete de Estudos e
Planeamento.
2019-02-20. — A Diretora do Departamento de Recursos Humanos,
Ana Paula Gonçalves Antunes.
312086678
Deliberação (extrato) n.º 270/2019
Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 14.º do Decreto-Lei
n.º 143/2012, de 11 de julho, que estabeleceu a nova orgânica do Instituto
do Emprego e Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.), e no n.º 6 do artigo 5.º dos Estatutos do IEFP, I. P., aprovados pela Portaria n.º 319/2012,
de 12 de outubro, alterada pela Portaria n.º 191/2015, de 29 de junho,
e do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com a redação da
Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, que estabelece o Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Central, Local e Regional do Estado
(EPD), por deliberação do Conselho Diretivo, de 22 de janeiro de 2019,
foi nomeado, em regime de substituição e até à conclusão do respetivo
procedimento concursal para recrutamento e provimento, sem prejuízo
do direito de opção pelo respetivo vencimento ou retribuição base da
função, cargo ou categoria de origem, conforme previsto no artigo 31.º
do EPD, o licenciado José Pedro Bernardes Dias, que detém a competência técnica e aptidão para o exercício das funções, conforme evidencia
a respetiva nota curricular em anexo, como Coordenador de Núcleo
do Núcleo de Promoção e Acompanhamento do Centro de Emprego e
Formação Profissional do Pinhal Interior Norte da Delegação Regional
do Centro, cargo de direção intermédia de 2.º grau, com efeitos a 1 de
fevereiro de 2019.
Nota Curricular
José Pedro Bernardes Dias concluiu a sua licenciatura em Gestão
de Empresas na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu em
2010.
Exerce funções como Inspetor Tributário, na Autoridade Tributária
e Aduaneira, Direção de Finanças de Viseu, na área do Planeamento da
Inspeção Tributária desde março de 2018.
De 2017 a 2018 exerceu funções como Inspetor Tributário, na Autoridade Tributária e Aduaneira, Direção de Finanças de Viseu, na Divisão
de Inspeção Tributária I.

1 — Nos termos do disposto no artigo 22.º do Estatuto do Pessoal
Dirigente dos Serviços e Órgãos da Administração Central, Local e Regional do Estado, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua
redação atual, renovo a comissão de serviço do licenciado José Manuel
Correia Costa, no cargo de Diretor da Cinemateca Portuguesa — Museu
do Cinema, I. P., com fundamento nos resultados obtidos na atividade
até agora desempenhada, que evidenciam a existência de aptidão, experiência profissional e capacidade de direção adequadas ao exercício
das respetivas funções, conforme relatório apresentado.
2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 10 de fevereiro
de 2019.
6 de março de 2019. — A Ministra da Cultura, Graça Maria da
Fonseca Caetano Gonçalves.
312123694
Despacho n.º 2548/2019
1 — Nos termos do disposto no artigo 22.º do Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Órgãos da Administração Central, Local e Regional
do Estado, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação
atual, renovo a comissão de serviço do licenciado Rui Manuel Cartaxo
Machado, no cargo de Subdiretor da Cinemateca Portuguesa — Museu
do Cinema, I. P., com fundamento nos resultados obtidos na atividade
até agora desempenhada, que evidenciam a existência de aptidão, experiência profissional e capacidade de direção adequadas ao exercício
das respetivas funções, conforme relatório apresentado.
2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 10 de fevereiro
de 2019.
6 de março de 2019. — A Ministra da Cultura, Graça Maria da
Fonseca Caetano Gonçalves.
312123831

Cinemateca Portuguesa — Museu do Cinema, I. P.
Aviso n.º 3995/2019
No termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 38.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, na sua atua redação, e considerando que nenhum dos
candidatos reuniu os requisitos de admissão legalmente previstos, declara-se cessado o procedimento concursal comum para o preenchimento de
um posto de trabalho da carreira e categoria de assistente técnico, aberto
pelo Aviso n.º 1076/2019, publicado na 2.ª série do Diário da República
n.º 12, de 17 de janeiro.
18 de fevereiro de 2019. — O Diretor, José Manuel Costa.
312079388

Direção-Geral das Artes
Despacho n.º 2549/2019
Em cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014 de 20 de junho, torna-se público que, por meu despacho de

