
Diário da República, 2.ª série — N.º 6 — 9 de janeiro de 2017  801

O período experimental inicia -se com a celebração do contrato e tem 
duração de 90 dias, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º do 
Decreto -Lei n.º 248/2009, de 22 de setembro.

29 de setembro de 2016. — O Vogal do Conselho Diretivo, Nuno 
Venade.

210132105 

 Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P.

Aviso n.º 357/2017
No seguimento do procedimento de recrutamento de pessoal médico, 

para a categoria de assistente graduado sénior, da área de medicina 
geral e familiar, da carreira especial médica, para preenchimento de 
um posto de trabalho, do mapa de pessoal da Administração Regional 
de Saúde do Alentejo, I. P./ACES do Alentejo Central, conforme aviso 
n.º 14096/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 236, de 
02 de dezembro de 2015, torna -se público que o procedimento cessou, 
por desistência do único candidato.

19 de dezembro de 2016. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula 
Alexandra Ângelo Ribeiro Marques.

210130729 

 ECONOMIA

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 494/2017
1 — Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º, nos 

n.os 1 a 4 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, 
de 20 de janeiro, designo para exercer as funções de adjunto no meu 
gabinete o licenciado Vasco Miguel Almeida Vilela Peixoto, trabalhador 
do mapa de pessoal da EMEL — Empresa Municipal de Mobilidade e 
Estacionamento de Lisboa, E. M. S. A.

2 — O designado fica autorizado a exercer as atividades referidas na 
alínea b) do n.º 3 do artigo 7.º do referido decreto -lei.

3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto -lei, a 
nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho, 
que produz efeitos desde 28 de novembro de 2016.

4 — Publique -se no Diário da República e promova -se a respetiva 
publicitação na página eletrónica do Governo.

5 de dezembro de 2016. — O Ministro da Economia, Manuel de 
Herédia Caldeira Cabral.

ANEXO

Nota Curricular
1 — Dados pessoais:
Nome: Vasco Miguel Almeida Vilela Peixoto.
Data de nascimento: 08 de setembro de 1981.
Nacionalidade: Portuguesa.

2 — Habilitações académicas:
2005: Licenciatura em Economia, pelo Instituto Superior de Economia 

e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa.

3 — Experiência profissional:
Entre 2014 e 2016: Responsável da Área de Inovação, na EMEL — Em-

presa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa, E. M. S. A.;
Entre 2012 e 2014: Manager, na Companhia Paulista de Luz e Força 

(CPFL Energia);
Entre 2007 e 2011: Assessor, no Ministério da Administração Interna 

(XVII Governo Constitucional), Adjunto, no Ministério da Agricultura, 
Desenvolvimento Rural e Pescas (XVII Governo Constitucional) e Ad-
junto, no Ministério da Defesa Nacional (XVIII Governo Constitucional);

Entre 2005 e 2007: Técnico Superior, na Galp Energia, SGPS, S. A.
210128623 

Salgueiro Saraiva do cargo de técnica especialista do meu Gabinete, para 
o qual foi nomeada pelo Despacho n.º 12402/2016, de 6 de outubro, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, de 14 de outubro de 2016.

A presente exoneração produz efeitos a 1 de janeiro de 2017.

27 de dezembro de 2016. — A Secretária de Estado do Turismo, Ana 
Manuel Jerónimo Lopes Correia Mendes Godinho.

210129393 

 Instituto do Turismo de Portugal, I. P.

Aviso n.º 358/2017

Abertura de procedimento concursal comum para preenchimento 
de 5 (cinco) postos de trabalho na categoria/carreira de técnico 
superior do mapa de pessoal na modalidade de relação jurídica 
de emprego público por tempo indeterminado.
1 — Nos termos do disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 30.º e no ar-

tigo 33.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugados com o artigo 19.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na nova redação dada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011 de 6 de abril, torna -se público que, por deli-
beração do Conselho Diretivo do Turismo de Portugal, I. P., em 09 de 
dezembro de 2016, se encontra aberto procedimento concursal comum, 
pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data de publicitação do presente 
aviso na 2.ª série do Diário da República, para o preenchimento de postos 
de trabalho, previstos e não ocupados, nomeadamente 5 (cinco) postos 
de trabalho na categoria/carreira de técnico superior do mapa de pessoal 
do Turismo de Portugal, I. P., para o exercício de funções públicas em 
regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado.

2 — Legislação aplicável: Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP), De-
creto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho, Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145/2011, de 
6 de abril, Lei n.º 80/2013, de 28 de novembro, Portaria n.º 48/2014 de 
26 de fevereiro e o Código do Procedimento Administrativo (CPA).

3 — Reserva de recrutamento: Para efeitos do disposto no n.º 1 do 
artigo 4.º da Portaria n.º 83 -A/2009, na sua redação atual, e de acordo 
com a atribuição que é conferida ao INA pela alínea c) do artigo 2.º do 
Decreto -Lei n.º 48/2012, de 28 de fevereiro, consultada previamente a 
Entidade Centralizada para a Constituição de Reservas de Recrutamento 
(ECCRC), a mesma informou, em 06 de dezembro de 2016, não ter, 
ainda, decorrido qualquer procedimento concursal para constituição de 
reservas de recrutamento, tendo declarado a inexistência, em reserva de 
recrutamento, de qualquer candidato com o perfil adequado.

4 — Em cumprimento do disposto no artigo 24.º da Lei n.º 80/2013, 
de 28 de novembro, regulamentado pela Portaria n.º 48/2014, de 26 de 
fevereiro, foi solicitado o parecer prévio ao INA, que declarou, em 
21 de novembro de 2016, inexistirem trabalhadores em situação de 
requalificação com os perfis pretendidos.

5 — O procedimento concursal destina -se à ocupação de postos de 
trabalho do mapa de pessoal do Turismo de Portugal, I. P., na modalidade 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
nos seguintes termos:

TS1/DFT/DPAC (1 Engenheiro — Contratação Pública)/2016 — 
1 posto de trabalho da carreira e categoria de técnico superior do mapa 
de pessoal do Turismo de Portugal, I. P.;

TS2/DFT/DPAC (2 Juristas — Contratação Pública)/2016 — 2 postos 
de trabalho da carreira e categoria de técnico superior do mapa de pessoal 
do Turismo de Portugal, I. P.;

TS3/DFT/DPAC (Auditorias)/2016 — 2 postos de trabalho da car-
reira e categoria de técnico superior do mapa de pessoal do Turismo 
de Portugal, I. P.

6 — Caracterização dos postos de trabalho:
Aos postos de trabalho a ocupar, de grau 3 de complexidade funcio-

nal, correspondem, em conformidade com o mapa de pessoal e com o 
conteúdo funcional descrito no Anexo à LTFP, nomeadamente, funções 
consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação 
de métodos e processos de natureza técnica e ou cientifica que funda-
mentam e preparam a decisão, no âmbito de atuação dos respetivos 
departamentos, consubstanciadas nas competências e atribuições pre-
vistas na Portaria n.º 321/2012 de 15 de outubro, em conjugação, ainda, 
com aquelas cometidas ao Turismo de Portugal, I. P. pelo Decreto -Lei 
n.º 129/2012 de 22 de junho, e pelo Decreto -Lei n.º 11/2014 de 22 de 
janeiro e pelo descritivo apresentado nas referências seguintes:

6.1 — TS1/DFT/DPAC (1 Engenheiro — Contratação Pública)/2016 — 
1 posto de trabalho da carreira e categoria de técnico superior do mapa de 
pessoal do Turismo de Portugal, I. P.;

 Gabinete da Secretária de Estado do Turismo

Despacho n.º 495/2017
Nos termos do disposto na alínea a) do artigo 16.º do Decreto -Lei 

n.º 11/2012, de 20 de janeiro, exonero, a seu pedido, Hermínia Benvinda 


