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Diretora do Curso de Línguas e Literaturas Modernas — Variante de
Estudos Portugueses e Espanhóis, na Faculdade de Ciências Humanas
e Sociais da Universidade do Algarve (2002-2006);
Coordenadora do III Curso de Verão — Português Língua Estrangeira na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade
do Algarve (2002);
Coordenadora-adjunta do II Curso de Verão — Português Língua
Estrangeira na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve (2001).
Bolsa Fulbright — Visiting Fulbright Scholar Program
(researcher) — Cornell University (EUA), de janeiro a julho de 2000.
311886527

Entre outubro de 1995 e maio de 1996, foi estagiária no Município
de S. João da Madeira, ingressando no quadro como Técnica Superior
de 2.ª Classe, em 1999.
É autora de várias publicações e artigos e palestrante em cursos,
seminários e colóquios, nacionais e internacionais.
311886649

Despacho n.º 12058/2018

Aviso (extrato) n.º 18782/2018

Considerando que o n.º 1 do artigo 27.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, estabelece que, em caso de vacatura, os cargos dirigentes podem
ser exercidos em regime de substituição até à designação do novo titular,
a qual segue procedimento concursal;
Considerando que a atual Diretora Regional de Cultura do Centro, a
licenciada Celeste Maria Reis Gaspar dos Santos Amaro, aceitou permanecer no cargo até 31 de dezembro de 2018, e que a partir dessa data
o cargo de Diretor Regional de Cultura do Centro estará vago, importa
acautelar o normal funcionamento deste organismo;
Assim, nos termos do disposto no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de
15 de janeiro, na sua redação atual, conjugado com o n.º 1 do artigo 3.º
do Decreto-Lei n.º 114/2012, de 25 de maio:
1 — Designo para exercer o cargo de Diretor Regional de Cultura
do Centro, em regime de substituição, a partir de 1 de janeiro de 2019,
a doutora Suzana Maria Peres de Menezes, cuja nota curricular anexa
ao presente despacho evidencia perfil adequado e demonstrativo da
aptidão e da experiência profissional necessárias ao exercício do referido cargo.
2 — A atual Diretora Regional de Cultura do Centro, a licenciada
Celeste Maria Reis Gaspar dos Santos Amaro, mantém-se em funções
até 31 de dezembro de 2018.
4 de dezembro de 2018. — A Secretária de Estado da Cultura, Ângela
Carvalho Ferreira.
Nota Curricular
Dados Pessoais
Nome: Suzana Maria Peres de Menezes.
Data de Nascimento: 30 de dezembro de 1972.
Graus académicos: licenciada em Comunicação Social (1995), pela
Universidade da Beira Interior; mestre em Museologia (2005) pela
Universidade Lusófona; doutorada em Estudos Culturais, pela Universidade de Aveiro (2018).
Experiência Profissional
Desde 2009 é Chefe de Divisão da Cultura do Município de S. João
da Madeira, assumindo a direção e gestão de recursos humanos, gestão cultural e a gestão científica das instituições a seu cargo, a saber,
Biblioteca Municipal e Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares,
Museu da Chapelaria e Museu do Calçado, Paços da Cultura e Casa
da Criatividade.
Entre 2011 e 2015, assumiu a função de Diretora Executiva da Oliva
Creative Factory, tendo sido da sua responsabilidade o desenvolvimento
e implementação das ações conducentes à abertura da Oliva Creative
Factory (fase de candidatura) e à afirmação desta nova instituição no
contexto cultural e criativo da região (após abertura).
Fez parte da equipa responsável pela abertura da Casa da Criatividade,
ficando posteriormente responsável pela gestão dos recursos humanos
e processos administrativos da instituição. A partir de abril de 2014
assumiu a responsabilidade de programação cultural da Casa da Criatividade e Paços da Cultura.
Desenvolveu diversas competências como coordenadora de equipas
de trabalho e gestora de projetos no domínio da cultura e turismo.
Desde outubro de 2014, integra o Núcleo de Investigação em Políticas
Culturais, criado pelo Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade
da Universidade do Minho que visa contribuir para a discussão crítica
de temáticas como produção, promoção, divulgação e financiamento
da cultura.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR,
AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA E MAR
Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I. P.

Homologação da Lista Unitária de Ordenação Final
do procedimento concursal
aberto pelo aviso n.º 12687/2018, de 4 de setembro
Para os efeitos do disposto no n.º 4 e 6, do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, faz-se público que, após a homologação,
por despacho de 22 de novembro de 2018, do Vogal do Conselho Diretivo, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I. P., Doutor Telmo
Carvalho, encontra-se afixada em local visível e público nas instalações deste Instituto, e disponibilizada na sua página eletrónica em
www.ipma.pt, a lista unitária de ordenação final dos candidatos ao
procedimento concursal para preenchimento de 2 (dois) postos de trabalho da carreira e categoria de assistente técnico do mapa de pessoal
do IPMA, I. P., aberto pelo aviso n.º 12687/2018, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 170, de 4 de setembro.
Do despacho de homologação da referida lista pode ser interposto
recurso hierárquico (ou tutelar), nos termos do artigo 39.º da referida
Portaria n.º 83-A/2009.
6 de dezembro de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Jorge
Miguel Alberto Miranda.
311888382
Aviso (extrato) n.º 18783/2018
Torna-se público que por despacho do Vogal do Conselho Diretivo
do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I. P., Doutor Telmo Carvalho, de 23 de novembro de 2018, foi homologada a avaliação final
do período experimental do trabalhador Ivo Alexandre Gomes Correia
na carreira/categoria de técnico de informática grau 1, nível 1, nos termos das disposições conjugadas nos artigos 9.º e 10.º do Decreto-Lei
n.º 97/2001, de 26 de março e artigo 45.º e seguintes da Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho (LTFP). O referido período experimental foi concluído
com sucesso, sendo contado para efeitos da atual carreira e categoria.
6 de dezembro de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Jorge
Miguel Alberto Miranda.
311888358
Despacho (extrato) n.º 12059/2018
Ao abrigo do disposto no n.º 6, do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de
15 de janeiro, na sua atual redação, que aprova o Estatuto do Pessoal
Dirigente dos Serviços e Órgãos da Administração Central, Local e
Regional do Estado, cessa o exercício de funções, em regime de substituição, no cargo de Chefe de Divisão de Recursos Humanos, do Instituto
Português do Mar e da Atmosfera, I. P., no dia 31 de agosto de 2018,
a Licenciada Marina de Lurdes Machado Furtado, para o qual havia
sido designada em 4 de maio de 2017, através da Deliberação (extrato)
n.º 865/2017, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 187, de
27 de setembro.
6 de dezembro de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Jorge
Miguel Alberto Miranda.
311888252
Despacho (extrato) n.º 12060/2018
Por meu despacho, de 23 de agosto de 2018, foi autorizada a prorrogação da licença sem remuneração à trabalhadora Mónica de Carvalho
Vargas Rodrigues, integrada na carreira e categoria de técnica superior,
ao abrigo do disposto nos artigos 280.º e 281.º da Lei Geral do Trabalho

