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 ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

Despacho n.º 1947/2021

Sumário: Nomeação de António Ritto Coucelo para o cargo de chefe de divisão.

Considerando que o cargo de Chefe de Divisão de Gestão e Sistemas de Informação da Escola 
Superior de Enfermagem de Lisboa se encontra vago;

Considerando que foi aberto procedimento concursal com vista ao provimento, em Comissão 
de Serviço, do cargo de direção intermédia de 2.º grau de Chefe de Divisão, através da publicação 
do Despacho n.º 6529/2020, publicado no Diário da República — 2.ª série, n.º119, de 22 de junho 
de 2020 e na Bolsa de Emprego Público com o código de oferta n.º OE202006/0633;

Considerando que o Júri do concurso se pronunciou favoravelmente sobre o candidato António 
Ritto Coucelo, dado que, das candidaturas apresentadas, se verifica que o deste candidato reúne 
os requisitos obrigatórios e anunciados e é aquele que detendo a classificação mais elevada, reúne 
as melhores condições para o exercício do cargo de Chefe de Divisão, conforme síntese curricular 
em anexo;

Nomeio, em regime de comissão de serviço e pelo período de três anos, renovável por iguais 
períodos, ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 3 -B/2010, 
de 28 de abril, 64/2011, de 22 de dezembro, 68/2013, de 29 de agosto e 128/2015, de 3 de setembro, 
o Licenciado António Ritto Coucelo no cargo de direção intermédia de 2.º grau de Chefe de Divisão 
de Gestão e Sistemas de Informação da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa.

A presente nomeação produz efeitos a partir da data do presente Despacho e encontra -se 
devidamente cabimentada, cessando na mesma data a nomeação em regime de substituição ao 
abrigo do Despacho n.º 32/PRES/2020.

4 de fevereiro de 2021. — O Presidente, João Carlos Barreiros dos Santos.

ANEXO

Síntese Curricular

Dados pessoais:

Nome: António Ritto Coucelo
Nacionalidade: Portuguesa
Data de nascimento: 9 de novembro de 1979
Técnico Superior do mapa de pessoal da ESEL

Habilitações académicas e profissionais:

Licenciatura em Informática pela Universidade Aberta — 2013;
Pós -Graduação em Informação e Sistemas Empresariais por associação entre o Instituto 

Superior Técnico e a Universidade Aberta — 2016;
Certificação ISO/IEC 27001 Lead Implementer #BC19210101, desde 2019;
Certificação PMP #1748620, desde 2014;
Formador certificado #F628057/2014, reconhecido pelo IEFP, desde 2014;
Certificação ISO/IEC 20000 Practitioner, desde 2014.

Experiência Profissional:

Especialista de Informática com coordenação dos serviços informáticos da ESEL, desde 
01 -06 -2019;



www.dre.pt

N.º 36 22 de fevereiro de 2021 Pág. 137

Diário da República, 2.ª série PARTE E

Especialista de Informática desde 01 -06 -2015 — Desempenho de funções de coordenação, 
gestão de projeto em TIC e especialista técnico em Sistemas de Informação e Infraestruturas no 
Núcleo de Apoio Informático da ESEL;

Consultor de Tecnologias de Informação e Comunicação com atividade na Universidade de 
Lisboa e na ESEL desde 01 -02 -2007 — Desempenho de funções de coordenação de equipas, 
gestão de projeto e especialista técnico nas áreas de Infraestruturas e de Aplicações.
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