
10  Número 149 12 de agosto de 2020  - De 4 a 17 de novembro de 2013 - Curso de forma-ção “Contratos públicos - A execução dos contra-tos” com a duração de 28 horas - De novembro de 2013 a Abril de 2014 - Curso de formação “Curso de Mandarin: língua e Cultura Chinesa - Nível 0” - ministrado pelo Centro de De-senvolvimento Académico - Universidade da Ma-deira, com a classificação final de Excelente - 18,6 valores   Outros: - Frequência e conclusão do estágio da Ordem do Advogados no Conselho Distrital do Funchal em Outubro de 2003 - “VI Curso de Defesa para Jovens” - De 1 a 8 de Abril de 2006, ministrado pelo Instituto de Defesa Nacional, realizado na Região Autónoma da Madei-ra - Curso Intensivo de Segurança e Defesa - CISEDE - - com a duração de 90h ministrado pelo Instituto de Defesa Nacional realizado na Região Autónoma da Madeira, em 2012/2013 - Frequência do 43.º Curso de Defesa Nacional 2018/2019, ministrado pelo Instituto de Defesa Na-cional    Despacho n.º 313/2020  Considerando que o Decreto Regulamentar Regional  n.º 27/2020/M, de 27 de abril, aprovou a Orgânica da Dire-ção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira (DRABM); Considerando que a Portaria n.º 369/2020, de 16 de ju-lho, aprovou a estrutura nuclear da DRABM, criando unida-des orgânicas nucleares, nomeadamente, a Direção de Servi-ços de Gestão e Tratamento de Bibliotecas (DSGTB), servi-ço com atribuições e competências nos domínios do trata-mento do acervo bibliográfico à guarda da DRABM, da conceção dos respetivos instrumentos de acesso e da gestão da rede regional de bibliotecas;  Considerando que nos termos do n.º 3 do artigo 6.º, da referida Portaria, a DSGTB, é dirigida por um Diretor de Serviços, cargo de direção intermédia de 1.º grau; Considerando que, até ao provimento do cargo de dire-ção em apreço, urge assegurar o funcionamento do respetivo serviço; Considerando que a licenciada em História e com Pós-Graduação em Ciências Documentais - Variante Documen-tação e Biblioteca, Helena Teresa Pereira Granito Camacho, Técnica Superior do Sistema Centralizado de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, possui os requisitos exigidos - habilitações, forma-ção profissional, experiência e conhecimentos -, bem como o perfil adequado para o exercício das funções inerentes ao cargo dirigente;  Considerando que, face às suas qualificações e experiên-cia profissional, conforme nota curricular em anexo, é de toda a conveniência da administração que a referida licenci-ada exerça o cargo de Diretora de Serviços da DSGTB, da DRABM;   Considerando que, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 3.º-A do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado pelos Decretos Legislativos Regio-nais n.ºs 27/2006/M, de 14 de julho, e 27/2016/M, de 6 de julho, no caso de criação de serviços, o primeiro provimento do cargo pode ser feito por escolha, em regime de comissão de serviço, pelo período de um ano.  

Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 6.º da Portaria n.º 369/2020, de 16 de julho, e no n.º 5 do artigo 3.º-A do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais  n.ºs 27/2006/M, de 14 de julho, e 27/2016/M, de 6 de julho, determino:   1 -  Nomear a licenciada em História e com Pós-Graduação em Ciências Documentais - Variante Documentação e Biblioteca, Helena Teresa Pereira Granito Camacho, Técnica Superior do Sistema Centralizado de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, em re-gime de comissão de serviço, pelo período de um ano, no cargo de Diretora de Serviços de Gestão e Tratamento de Bibliotecas, cargo de direção inter-média de 1.º grau, previsto no n.º 3 do artigo 6.º da Portaria n.º 369/2020, de 16 de julho;   2 -  O presente despacho produz efeitos desde 17 de ju-lho de 2020.  A presente despesa tem cabimento orçamental na Secre-taria 047, Capítulo 01, Divisão 04, Subdivisão 00, Classifi-cações Económicas: D.01.01.03.00.00, D.01.01.11.00.00, D.01.01.13.00.00, D.01.01.14.SN.00 e D.01.03.05.A0.A0.  Secretaria Regional de Turismo e Cultura, 27 de julho de 2020.  O SECRETÁRIO REGIONAL DE TURISMO E CULTURA,  António Eduardo de Freitas Jesus   Anexo do Despacho n.º 313/2020, de 12 de agosto  NOTA CURRICULAR  Dados pessoais Nome: Helena Teresa Pereira Granito Camacho Naturalidade: Santo António - Concelho do Funchal Nacionalidade: Portuguesa  Carreira na Administração Pública - 1981/07/02 - Técnica Profissional de 2.ª Classe; - 1986/01/01 - Técnica Profissional de 1.ª Classe; - 1989/10/30 - Transitou para a categoria de Técnica Adjunta de 1.ª classe da carreira Técnica Adjunta de BAD, com efeitos, desde 1986/01/01; - 1990/01-18 - Técnica-Adjunta Principal da carreira Técnica-Adjunta de BAD; - 1994/03/25 - Técnica-Adjunta Especialista da car-reira Técnica de Biblioteca e Documentação; - 1998/11/24 - Técnica-Adjunta Especialista de 1.ª da carreira Técnica de Biblioteca e Documentação; - 2005/06/15 - Reclassificação para a categoria de Técnica Superior de 2.ª Classe da Carreira Técnica Superior. - 2017/02/02 - Nomeada em comissão de serviço por um ano, como Chefe de Divisão de Gestão de Cole-ções e Acesso; - 2018/01/08 - Nomeada na sequência de procedi-mento concursal, em comissão de serviço, como Chefe de Divisão de Gestão de Coleções e Acesso.  Habilitações literárias - 2004 - Licenciatura em História pela Universidade Aberta; 



12 de agosto de 2020 Número 149 11  - 2007 - Curso de Especialização em Ciências Docu-mentais - opção Biblioteca, pela Universidade da Madeira.  Experiência profissional - Coordenação do Serviço de Referência de Informa-ção da Biblioteca Pública Regional; - Coordenação do Apoio Técnico e de Consultadoria às Bibliotecas da RAM.  Formação profissional - 1981 - Curso de Técnicas Documentais pelo Centro de Formação Profissional da Madeira; - 1981 - Curso de Indexação Coordenada pelo Centro de Formação Profissional da Madeira; - 1990 - Curso de Preparação de Técnicos Auxiliares de Biblioteca e Serviços de Documentação pela BAD; - 1991 - Curso Tratamento Documental de Material Não-Livro pela BAD; - 1992 - Curso UNIMAR pela Biblioteca Nacional; - 1992 - Curso Mini-Micro CDS/ISIS pela Biblioteca Nacional; - 1994 - Curso de Formação Básica para Informatiza-ção da Biblioteca pela DTIM; - 1994 - Ação de formação Novos Campos UNI-MARC pela Biblioteca Nacional; - 1997 - Curso Cardbase - Módulo de Gestão de Pu-blicações em Série pela BAD; - 1998 - Curso Catalogação de Material Cartográfico pela Biblioteca Nacional; - 2000 - Curso Classificação Decimal Universal pela Biblioteca Nacional; - 2001 - Curso Sistema Porbase 5 - Catwin, Pacwin, Usewin e Aqwin pela Biblioteca Nacional; - 2004 - Curso de Atendimento ao Pública e Relações Públicas pela Biblioteca Pública Regional; - 2005 - Curso Viagens por entre linhas; trajetos na animação do livro e da leitura pela BAD; - 2005 - Curso Módulo de Introdução à Indexação pela Biblioteca Nacional; - 2005 - Participação no Seminário “O direito de Au-tor e a Sociedade de Informação promovido pela Secretaria Regional da Educação; - 2009 - Curso Formação Pedagógica Inicial de For-madores pela Apel; - 2009 - Curso Jogos Pedagógicos da Formação pela Proinov; - 2010 - Curso Profissional de Nível IV Legislação Cultural, Direitos de Autor e Direitos Conexos pela Setepés; - 2014 - Curso de Formação Profissional Técnicas de Apresentação e de Comunicação em Público pela Evolui.com; - 2016 - Curso O Serviço de Referência: organização e gestão pela BAD; - 2016 -Princípios básicos de catalogação e UNI-MARC bibliográfico pela Evolui.com. - 2018 - Curso FORGEP - Programa de formação em gestão pública pelo INA; - 2019 - Curso de Gestão das coleções: da teoria prá-tica pela BAD; - 2019 - Participação no 2.º Congresso Internacional Bibliotecas Públicas, políticas culturais e leitura pú-blica: prospetiva, tensões e dinâmicas sociais pelo CES; - 2019 - Webinar O uso de vocabulários controlados na organização e gestão de informação sobre patri-mónio cultural pela BAD. 

Formação ministrada - 2008 - Porbase 5: catalogação automatizada de mo-nografias organizada pela Biblioteca Pública Regi-onal da Madeira; - 2018 - Introdução à catalogação, pelo Arquivo e Biblioteca Pública da Madeira.   Despacho n.º 314/2020  Considerando que o Decreto Regulamentar Regional  n.º 27/2020/M, de 27 de abril, aprovou a Orgânica da Dire-ção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira (DRABM); Considerando que a Portaria n.º 369/2020, de 16 de ju-lho, aprovou a estrutura nuclear da DRABM, criando unida-des orgânicas nucleares, nomeadamente, a Direção de Servi-ços de Gestão e Tratamento de Arquivos (DSGTA), serviço com atribuições e competências nos domínios da organiza-ção e descrição de arquivos e da conceção de instrumentos controlados de acesso ao património arquivístico;  Considerando que nos termos do n.º 3 do artigo 5.º, da referida Portaria, a DSGTA, é dirigida por um Diretor de Serviços, cargo de direção intermédia de 1.º grau; Considerando que, até ao provimento do cargo de dire-ção em apreço, urge assegurar o funcionamento do respetivo serviço; Considerando que o licenciado em História - Área Opci-onal em História Moderna e com curso de especialização do Mestrado em Arquivos, Biblioteca e Ciências da Informa-ção, José Vieira Gomes, Técnico Superior do Sistema Cen-tralizado de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, possui os requisitos exigidos - habilitações, formação profissional, experiência e conhe-cimentos -, bem como o perfil adequado para o exercício das funções inerentes ao cargo dirigente;  Considerando que, face às suas qualificações e experiên-cia profissional, conforme nota curricular em anexo, é de toda a conveniência da administração que o referido licenci-ado exerça o cargo de Diretor de Serviços da DSGTA, da DRABM;   Considerando que, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 3.º-A do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado pelos Decretos Legislativos Regio-nais                 n.ºs 27/2006/M, de 14 de julho, e 27/2016/M, de 6 de julho, no caso de criação de serviços, o primeiro provimento do cargo pode ser feito por escolha, em regime de comissão de serviço, pelo período de um ano.  Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 5.º da Portaria n.º 369/2020, de 16 de julho, e no n.º 5 do artigo 3.º-A do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais  n.ºs 27/2006/M, de 14 de julho, e 27/2016/M, de 6 de julho, determino:   1 -  Nomear o licenciado em História - Área Opcional em História Moderna e com curso de especializa-ção  do Mestrado em Arquivos, Bibliotecas e Ciên-cias da Informação, José Vieira Gomes, Técnico Superior do Sistema Centralizado de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Regional de Tu-rismo e Cultura, em regime de comissão de servi-ço, pelo período de um ano, no cargo de Diretor de Serviços de Gestão e Tratamento de Arquivos, car-go de direção intermédia de 1.º grau, previsto no n.º 3 do artigo 5.º da Portaria n.º 369/2020, de 16 de julho;   2 -  O presente despacho produz efeitos desde 17 de ju-lho de 2020. 


