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Unidade Local de Saúde da Guarda;
Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do
Castelo, S. A.;
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, S. A.;
Câmara Municipal de Almeida;
Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta;
Câmara Municipal de Pinhel;
Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Coa.
22 de junho de 2016. — A Presidente, Ana Maria Pereira Abrunhosa.
209679553

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Secretaria-Geral
Aviso (extrato) n.º 8203/2016
1 — Nos termos do disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º, n.º 1
alínea d) do artigo 31.º e n.º 1 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, com a redação conferida pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 6 de abril, publicitam-se os resultados obtidos no método de seleção,
Entrevista Profissional de Seleção, e o projeto de Lista Unitária de Ordenação Final do procedimento concursal comum de recrutamento de um
posto de trabalho para desempenho de funções na Direção de Serviços de
Administração Patrimonial e do Expediente da Secretaria Geral, aberto
pelo Aviso n.º 13602/2015, publicado no Diário da República, n.º 229,
2.ª série, de 23 de novembro de 2015, para querendo, os candidatos se
pronunciarem em sede de audiência dos interessados, nos termos do
Código do Procedimento Administrativo, no prazo de 10 dias úteis, a
contar da data de publicação do presente Aviso.
Para o efeito, deverá ser utilizado o formulário tipo, publicado pelo
Despacho (extrato) n.º 11321/2009, DR n.º 89, 2.ª série, de 8 de maio
de 2009 e disponibilizado no sítio do Ministério dos Negócios Estrangeiros http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/
sobre-o-ministerio/avisos-sobre-procedimentos-concursais/avisos-sobre-procedimentos-concursais.aspx
2 — Mais se notifica que a referida lista, se encontra afixada para
consulta, no “local de estilo” da Secretaria-Geral do Ministério dos
Negócios Estrangeiros, 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 — A fim de dar cumprimento ao n.º 6 do artigo 31.º, conjugado
com o n.º 3 alínea d) do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, com a
redação conferida pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, informam-se os candidatos notificados através do Aviso n.º 6851/2016, publicado
no Diário da República n.º 105, 2.ª série, de 01.06.2016 e que não se
pronunciaram no âmbito da audiência dos interessados, da respetiva
exclusão ao procedimento concursal, e que deste ato pode ser interposto
recurso hierárquico ou tutelar, nos termos do n.º 1 do artigo 39.º da
Portaria n.º 83-A/2009.
4 — O processo instrutório relativo ao procedimento concursal está
disponível para consulta dos interessados nas instalações da Direção de
Serviços de Recursos Humanos, Palácio das Necessidades, Largo do
Rilvas, em Lisboa, das 9.30 às 12.30 e das 14 h às 18 h.
21 de junho de 2016. — O Diretor do Departamento Geral de Administração, Gilberto Jerónimo.
209679991
Aviso (extrato) n.º 8204/2016
1 — Nos termos do disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º, n.º 1
alínea d) do artigo 31.º e n.º 1 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, com a redação conferida pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 6 de abril, publicitam-se os resultados obtidos no método de seleção,
Entrevista Profissional de Seleção, e o projeto de Lista Unitária de Ordenação Final do procedimento concursal comum de recrutamento de um
posto de trabalho para desempenho de funções na Direção de Serviços
de Administração Patrimonial e do Expediente do Departamento Geral
de Administração da Secretaria Geral, aberto pelo Aviso n.º 15074/2015,
publicado no Diário da República, n.º 252, 2.ª série, de 28 de dezembro
de 2015, para querendo, os candidatos se pronunciarem em sede de
audiência dos interessados, nos termos do Código do Procedimento
Administrativo, no prazo de 10 dias úteis, a contar da data de publicação
do presente Aviso.

Para o efeito, deverá ser utilizado o formulário tipo, publicado pelo
Despacho (extrato) n.º 11321/2009, DR n.º 89, 2.ª série, de 8 de maio
de 2009 e disponibilizado no sítio do Ministério dos Negócios Estrangeiros http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/
sobre-o-ministerio/avisos-sobre-procedimentos-concursais/avisos-sobre-procedimentos-concursais.aspx
2 — Mais se notifica que a referida lista, se encontra afixada para
consulta, no “local de estilo” da Secretaria Geral do Ministério dos
Negócios Estrangeiros, 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 — A fim de dar cumprimento ao n.º 6 do artigo 31.º, conjugado
com o n.º 3 alínea d) do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, com a
redação conferida pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, informam-se os candidatos notificados através do Aviso n.º 6969/2016, publicado
no Diário da República n.º 106, 2.ª série, de 02.06.2016 e que não se
pronunciaram no âmbito da audiência dos interessados, da respetiva
exclusão ao procedimento concursal, e que deste ato pode ser interposto
recurso hierárquico ou tutelar, nos termos do n.º 1 do artigo 39.º da
Portaria n.º 83- A/2009.
4 — O processo instrutório relativo ao procedimento concursal está
disponível para consulta dos interessados nas instalações da Direção de
Serviços de Recursos Humanos, Palácio das Necessidades, Largo do
Rilvas, em Lisboa, das 9.30 às 12.30 e das 14 h às 18 h.
21 de junho de 2016. — O Diretor do Departamento Geral de Administração, Gilberto Jerónimo.
209680224

FINANÇAS
Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores
em Funções Públicas
Despacho n.º 8472/2016
Considerando a vacatura do cargo de chefe de Divisão de Gestão da
Formação de Curta Duração (DGFCD), desta Direção-Geral, torna-se
necessário proceder à designação, em regime de substituição, de um
chefe de divisão até à designação de um novo titular, de modo a assegurar
o regular funcionamento dos serviços.
Nestes termos e considerando o perfil profissional da Dr.ª Elsa Maria
Caldeira Ribeiro da Silva Viegas, evidenciado no seu curriculum vitae
anexo ao presente despacho:
Designo, em regime de substituição, chefe de Divisão de Gestão da
Formação de Curta Duração (DGFCD) desta Direção-Geral, a licenciada
Elsa Maria Caldeira Ribeiro da Silva Viegas, Técnica superior na Agência
Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I. P. (ANQEP), nos
termos dos artigos 7.º, 20.º e 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na
redação dada pela Lei n.º 128/2015, de 3 de setembro.
O presente despacho produz efeitos a partir de 30 de maio de 2016.
2 de junho de 2016. — A Diretora-Geral, Elisabete de Carvalho.
Nota curricular
Nome: Elsa Maria Caldeira Ribeiro da Silva Viegas
Data de Nascimento: 15 de fevereiro de 1967
Habilitações académicas:
Pós-Graduação em Ciências da Educação, especialidade em Educação e Desenvolvimento, pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade Nova de Lisboa (2003);
Licenciatura em Geografia (1990) e Ramo de Formação Educacional
(1992), pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
Formação profissional:
Formadora acreditada junto do Conselho Científico-Pedagógico da
Formação Contínua de Professores.
Experiência profissional:
Técnica superior na Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I. P. (ANQEP) de 2012 a 2016, no Departamento de
Gestão Integrada de Sistemas de Qualificação e na Divisão de Gestão
de Redes de Estruturas de Qualificação e Ensino, com responsabilidade
ao nível da assessoria do departamento e da implementação da estrutura

