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2 — Para efeitos do disposto na alínea a) do artigo 12.º do Decreto-Lei
n.º 11/2012, de 20 de janeiro, a nota curricular do designado é publicada
em anexo ao presente despacho.
3 — Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei, o
presente despacho produz efeitos a 26 de setembro de 2016.
4 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado
decreto-lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.
23 de setembro de 2016. — O Secretário de Estado da Presidência do
Conselho de Ministros, João Miguel Range Prata Roque.
Nota curricular
Luís Henrique Robalo Faustino
É licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade
de Lisboa (2000).
É pós-graduado em em Direito dos Valores Mobiliários na Faculdade
de Direito da Universidade de Lisboa/ Instituto dos Valores Mobiliários
(2001).
É pós-graduado em Ciências Jurídico-Políticas e concluiu a parte
escolar do Mestrado pela Faculdade de Direito da Universidade de
Lisboa (2007).
Frequentou o Mestrado em Ciência Política e Relações Internacionais
na Universidade Católica Portuguesa — Instituto de Estudos Políticos
(2001-2003).
Foi Chefe do Gabinete do Secretário de Estado da Administração
Local no XX Governo Constitucional (2015).
Foi adjunto jurídico do Ministro Ajunto e do Desenvolvimento Regional no XIX Governo Constitucional (2014-2015).
Foi assessor jurídico do Secretário de Estado da Administração Pública
no XVIII Governo Constitucional (2009-2011).
Foi assessor jurídico do Secretário de Estado da Administração Pública
no XVII Governo Constitucional (2009).
Foi jurista do departamento no Departamento Jurídico da Câmara
Municipal de Lisboa (2005-2009; 2011-2014; 2015-2016).
Foi jurista no Departamento de Assistência Jurídica e de Contencioso
do Banco “Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo” (2004).
Foi Assessor jurídico do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas no XIV Governo Constitucional (2001-2002).
Foi Advogado-estagiário na sociedade de advogados “Vieira de Almeida & Associados — VDA” (2000).
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NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Secretaria-Geral
Aviso n.º 11960/2016
1 — Nos termos do disposto nos n.os 1 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, torna-se pública a lista unitária de ordenação final, depois de homologada por despacho da Secretária-Geral
deste Ministério de 21 de setembro de 2016, do procedimento concursal
comum de recrutamento de um posto de trabalho da carreira e categoria
de técnico superior, aberto pelo Aviso n.º 4377/2016, publicado no Diário da República n.º 63, 2.ª série, de 31 de março, para desempenho de
funções na Divisão de Arquivo e Biblioteca do Instituto Diplomático:
Candidatos aprovados:
Maria Alice Marcos Seixas Barreiro — 18,05 valores;
Cláudia Alexandra Ferreira Luís — 17,85;
Maria de Lurdes Ramos Caiado Barata — 14,23;
Idalina dos Anjos Farinha Canário — 13,89;
Mónica Cristina de Sousa Peixoto — 12,30;

Requisitos de exclusão:
(a) Por não ter comparecido à realização da Prova Escrita de Conhecimentos;
(b) Por não ter comparecido à Entrevista Profissional de Seleção;
2 — Nos termos e para os efeitos dos n.os 4 e 5 do artigo 36.º, conjugado com o disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 30.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, notificam-se os candidatos, incluindo
os que tenham sido excluídos no decurso da aplicação dos métodos de
seleção, que a lista unitária de ordenação final devidamente homologada
se encontra afixada no «local de estilo» deste Ministério, no Palácio das
Necessidades, Largo do Rilvas, em Lisboa, encontrando-se igualmente
disponível na respetiva página eletrónica http://www.portugal.gov.pt/
pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/avisos-sobre-procedimentos-concursais/avisos-sobre-procedimentos-concursais.aspx
3 — De acordo com o n.º 3 do artigo 39.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, do despacho de homologação da lista de ordenação
final pode ser interposto recurso hierárquico ou tutelar.
23.09.2016. — O Diretor do Departamento Geral de Administração,
Gilberto Jerónimo.
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DEFESA NACIONAL
Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional
Louvor n.º 424/2016
Louvo o 109274-L Primeiro-Sargento MELECT Carlos Manuel
Condez Roda, pela forma dedicada e dinâmica como vem desempenhando, desde 1 de novembro de 2010, as diversas tarefas que lhe estão
atribuídas, no âmbito das suas funções como Técnico de Energia na
Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional/Estação Ibéria NATO
(DGRDN/EINATO).
Técnico extremamente competente e responsável, tem vindo a revelar-se, durante a sua comissão, um colaborador valioso, eficiente e de
confiança, cuja ação muito tem contribuído para a realização de diversos
trabalhos na EINATO. Salienta-se o seu apoio na reparação das mais
diversas avarias, algumas das quais fora da sua área de responsabilidade
e da exigência do seu cargo, bem como nas instalações elétricas que
tem realizado ou ainda na contribuição valiosa para a otimização dos
sistemas de energias da EINATO, procurando atualizá-lo e torná-lo mais
eficiente. O seu talento e da sua esforçada dedicação tem servido como
exemplo para todos os elementos da guarnição.
No relacionamento pessoal, o Primeiro-Sargento Carlos Roda revelou-se uma pessoa afável, de bom trato e muito dinâmico apresentando um
espírito positivo, capacidade de mobilização, contribuindo decisivamente
para um clima de camaradagem, entreajuda e espírito de grupo entre
a guarnição.
A atividade desenvolvida, aliada ao seu talento, dedicação, trato
humano e social e sentido da disciplina e camaradagem creditam o
Primeiro-Sargento Carlos Roda, como um militar de excelentes qualidades profissionais e humanas, pelo que é de inteira justiça, testemunhar
publicamente o apreço pelos seus serviços.
Assim, nos termos da Competência que me é conferida pelo artigo 21.º
do Regulamento de Disciplina Militar, para louvar o 109274-L Primeiro-Sargento MELECT Carlos Manuel Condez Roda, pela sua atitude
exemplar e pelo seu extraordinário desempenho como Técnico de
Energia, que tem sido determinante para o planeamento e condução
da missão atribuída à Unidade e que me leva a considerá-lo um militar
de elevado mérito.

Candidatos não aprovados:

13 de setembro de 2016. — O Diretor-Geral de Recursos da Defesa
Nacional, Alberto António Rodrigues Coelho.
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Adelina Ferreira da Rocha Antunes (a);
Anabela Alexandra Albino Pereira Freire (a);
Hugo Miguel Bernardo Franco (a);
Maria Manuela Ferreira Marques (a);
Orlando de Jesus Valente de Almeida Ferreira (a);
Sérgio Frederico Sousa de Lemos Pereira (a);
Tiago Filipe Resende carvalho (a);
António Armando Figueiredo Rodrigues (b);
Carina Raquel Antunes Esteves Bacalhau (b);
Rosa Maria Moreira Pavia Pinheiro (b);
Pedro Filipe Monteiro Firmino (b);

Louvo o 234589 Primeiro-Sargento E António Francisco Lança Casimiro, pela forma extremamente dedicada e dinâmica como vem desempenhando, desde 1 de setembro de 2010, as diversas tarefas que lhe
estão atribuídas, no âmbito das suas funções como Técnico de Energia
na Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional/Estação Ibéria NATO
(DGRDN/EINATO).
Técnico muito competente e responsável, tem sido, durante a sua
comissão, um elemento fulcral, cuja ação em muito tem beneficiado a

Louvor n.º 425/2016

