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PARTE A
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Gabinete do Presidente
Despacho n.º 4028/2016
Nos termos do artigo 16.º, n.º 7, da Lei Orgânica n.º 1-B/2009, de
7 de julho, alterada pela Lei n.º 5/2014, de 29 de agosto, nomeio, com

efeitos a partir da data do presente despacho, Secretário do Conselho
Superior de Defesa Nacional o Tenente-General José Carlos Filipe
Antunes Calçada, que acumula com as funções públicas atualmente
desempenhadas, sem acumulação de remuneração.
14 de março de 2016. — O Presidente da República, Marcelo Rebelo
de Sousa.
209446507

PARTE C
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

da tabela remuneratória única aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008,
de 27 de fevereiro.

Secretaria-Geral

11 de março de 2016. — A Diretora Adjunta do Departamento Geral
de Administração, Maria da Luz Andrade.
209434892

Aviso (extrato) n.º 3784/2016
1 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 32.º, conjugado com o
n.º 3 alínea d) do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/209, de 22 de janeiro,
alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, os
candidatos admitidos ao procedimento concursal comum de recrutamento
de um posto de trabalho da carreira e categoria de técnico superior para
desempenho de funções na Divisão de Processamento e Conferência
da Direção de Serviços de Administração Financeira do Departamento
Geral de Administração, aberto pelo Aviso n.º 12674/2015, publicado no
Diário da República n.º 213, 2.ª série, de 30 de outubro de 2015, ficam
por este meio convocados para a realização do método de seleção, Prova
de Conhecimentos, que terá lugar no dia 4 de abril de 2016, pelas 10h
00 m, nas instalações do MNE, na sala de concursos, no Palácio das
Necessidades, Largo do Rilvas, em Lisboa.
2 — Mais se informa que a Prova de Conhecimentos assumirá a
forma escrita e terá uma duração máxima de noventa minutos, não
sendo permitida qualquer tipo de consulta. Informa-se ainda que a
lista de candidatos admitidos se encontra disponível na página eletrónica do MNE http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-sabermais/sobre-o-ministerio/avisos-sobre-procedimentos-concursais/
avisos-sobreprocedimentos-concursais. aspxhttp://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, informam-se
os candidatos excluídos, cuja lista se encontra igualmente disponível
na página eletrónica do MNE, da respetiva exclusão ao procedimento
concursal, podendo deste ato ser interposto recurso hierárquico ou tutelar, nos termos do n.º 1 do artigo 39.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.
11 de março de 2016. — A Diretora Adjunta do Departamento Geral
de Administração, Maria da Luz Andrade.
209437224
Despacho (extrato) n.º 4029/2016
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 4.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e do n.º 3 do artigo 99.º da Lei Geral
do Trabalho em Funções Públicas, torna-se público que, na sequência
de despacho de 13 de janeiro de 2016 de S. Exa. a Secretária-Geral do
Ministério dos Negócios Estrangeiros, que autorizou a consolidação
definitiva da mobilidade interna na carreira e na categoria de técnico
superior, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado com Mauro Alexandre Coelho Martins, com efeitos
a 01 de fevereiro de 2016, mantendo-se na 2.ª posição remuneratória
da carreira unicategorial de técnico superior e 15.º nível remuneratório

Despacho (extrato) n.º 4030/2016
1 — Por despacho do Ministro dos Negócios Estrangeiros, de 3 de
março de 2016, nos termos das disposições conjugadas do n.º 1 do
artigo 5.º e do artigo 44.º ambos do Decreto-Lei n.º 40-A/98, de 27 de
fevereiro, bem como no disposto na alínea c) do n.º 4 do artigo 21.º do
Decreto-Lei n.º 121/2011, de 29 de dezembro, foi determinado que o
Conselheiro de Embaixada Jorge Eduardo Ferreira Silva Aranda, pertencente ao mapa de pessoal diplomático do Ministério dos Negócios
Estrangeiros — carreira diplomática, colocado na Delegação Portuguesa
junto da Organização do Tratado do Atlântico Norte — DELNATO, pelo
Despacho (extrato) n.º 4898/2012, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 71, de 10 de abril, seja transferido para os serviços internos
do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
2 — O referido despacho produz efeitos a 18 de fevereiro de 2016.
11 de março de 2016. — A Diretora Adjunta do Departamento Geral
de Administração, Maria da Luz Andrade.
209437395
Despacho (extrato) n.º 4031/2016
1 — Por despacho do Ministro dos Negócios Estrangeiros, de 3 de
março de 2016, nos termos e ao abrigo das disposições conjugadas dos
n.os 5 e 7 do artigo 20.º e da alínea b) do n.º 4 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 121/2011, de 29 de dezembro, bem como da alínea l) do artigo 1.º
do Despacho n.º 3443/2012, de 8 de março, foi designado, em regime de
comissão de serviço, para exercer o cargo de Chefe de Divisão das Questões Pan-Africanas e da África Ocidental, Central e Oriental, integrado na
Direção de Serviços da África Subsariana da Direção-Geral de Política
Externa do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Primeiro-Secretário
de Embaixada, Paulo Miguel Lopes da Graça, pessoal diplomático do
Ministério dos Negócios Estrangeiros, cujo currículo académico e profissional, que se anexa ao presente despacho, evidencia perfil adequado
e demonstrativo da aptidão e da experiência profissional necessárias
para o desempenho do cargo em que é investido.
2 — O referido despacho produz efeitos a 9 de março de 2016.
ANEXO
Nota Curricular
Paulo Miguel Lopes da Graça — Nasceu em 30 de março de 1976,
em Tomar; licenciado em Relações Internacionais pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa;
aprovado no concurso de admissão aos lugares de Adido de Embaixada,
aberto em 31 de dezembro de 1998; Adido de Embaixada, na Secretaria
de Estado, em 6 de setembro de 1999; Terceiro-Secretário de embaixada,

