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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM

Aviso (extrato) n.º 21650/2021

Sumário: Designação de Ana Paula Teixeira Rosa no cargo de secretária do Gabinete de Apoio 
à Vereação.

Para os devidos efeitos torna -se público que, por meu despacho de 22 de outubro de 2021, 
e no uso da faculdade que me é conferida pelo disposto no n.º 4 do artigo 43.º do Anexo I à Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, e tendo presentes as limitações impostas pelo teor da alínea a) 
do n.º 2 do artigo 42.º do mesmo anexo e diploma, designei:

Nome: Ana Paula Teixeira Rosa.
Cargo: Secretária do Gabinete de Apoio à Vereação.
Nota Curricular: Ana Paula Teixeira Rosa, 50 anos de idade, natural da Freguesia de Odeleite, 

Concelho de Castro Marim, é licenciada em Engenharia Zootécnica pela Universidade de Évora, 
com mestrado em Marketing de Gestão de Empresas pela Faculdade de Economia da Universidade 
do Algarve.

Foi técnica superior da Associação Nacional de Criadores de Caprinos da Raça Algarvia desde 
outubro de 2001, assumindo a responsabilidade técnica da mesma em 2005 e em 2006 foi nomeada 
secretária técnica do Livro Genealógico da Raça Algarvia pela Direção Geral de Veterinária, cargos 
que desempenhou até 13 de março de 2020.

Em 19 de março de 2020 foi nomeada coordenadora municipal da proteção civil de Castro 
Marim, cargo que ocupou até dia 20 de outubro de 2021.

Remuneração: 60 % da remuneração base do vereador a tempo inteiro, nos termos do disposto 
no n.º 3 do artigo 43.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

Cabimentação orçamental na rubrica 0103010109.
Início de funções: 22 de outubro de 2021.

4 de novembro de 2021. — O Presidente da Câmara, Francisco Augusto Caimoto Amaral.
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