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Dados Pessoais
Nome: Cristina Sofia Pacheco Dias
Nacionalidade: Portuguesa
Naturalidade: Massarelos, Porto
Data de Nascimento: 2 de outubro de 1971
Formação Académica
Mestrado em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (2003)
Frequência do curso de Pós Graduação em Mercados, Instituições e
Instrumentos Financeiros, promovido pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Nova Fórum, Faculdade de Direito da Universidade
Nova de Lisboa e Bolsa de Derivados do Porto (1999/2000)
Frequência do curso de extensão universitária em Direito dos Valores Mobiliários ministrado pela Faculdade de Direito de Lisboa
(1997/1998)
Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade
de Lisboa (1990/1995)
Actividade Profissional
Chefe do Gabinete da Secretária de Estado do Tesouro e Finanças
entre 1 e 25 de Outubro de 2012
Conselheira Técnica na Representação Permanente de Portugal
junto da União Europeia (Adida Financeira), responsável pela área de
serviços financeiros, entre 1 de Fevereiro de 2008 e 28 de Setembro
de 2012
Destacada na Representação Permanente de Portugal em Bruxelas
entre 1 de Maio de 2007 e 31 de Janeiro de 2008, para acompanhamento
das matérias relacionadas com serviços financeiros durante a Presidência
Portuguesa do Conselho da União Europeia
Diretora Adjunta do Gabinete de Estudos da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários entre 2 de Outubro de 2006 e 30 de
Abril de 2007
Responsável (subdiretora) do Departamento de Relações Internacionais da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários entre Agosto de
2005 e 30 de Setembro de 2006
Técnica do Departamento de Relações Internacionais da CMVM entre
Fevereiro e Agosto de 2005
Técnica da Divisão de Emitentes da Comissão do Mercado de Valores
Mobiliários entre Março de 1997 e Janeiro de 2005
Professora do Instituto de Estudos Superiores de Contabilidade entre Março e Setembro de 2003 ministrando a cadeira de Direito das
Empresas I
Frequência do 1º Curso de Estágio de 1996 da Ordem dos Advogados,
terminado em Abril de 1999
Monitora das cadeiras de Direito do Mercado de Valores e de Direito
Comercial na Faculdade de Direito de Lisboa entre 1994 e 1998.
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MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DOS NEGÓCIOS
ESTRANGEIROS

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Secretaria-Geral
Aviso (extrato) n.º 916/2013
1 — Nos termos do disposto no n.º 11 do artigo 28.º, conjugado com
a alínea d) n.º 3 do artigo 30.º e n.º 1 alínea d) do artigo 31.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 colocados
em situação de mobilidade especial cuja candidatura ao procedimento
concursal de recrutamento de um posto de trabalho da carreira/categoria
de assistente técnico, aberto através do Aviso n.º 16276/2012, publicado
no DR n.º 235, 2.ª série, de 5 de dezembro de 2012, foi oficiosamente
promovida pela entidade gestora da mobilidade, através do Sistema
SIGAME, para, querendo manter a sua candidatura ao presente procedimento concursal, no prazo de 5 dias, a contar da data de publicação
do presente Aviso, procederem à apresentação dos documentos indispensáveis à aplicação dos métodos de seleção.
2 — Mais se notifica que a lista dos candidatos cuja candidatura
foi oficiosamente promovida pela entidade gestora da mobilidade e os
elementos necessários, se encontra afixada para consulta, no “local de
estilo” do MNE, no Palácio das Necessidades, no Largo do Rilvas, em
Lisboa, encontrando-se igualmente disponível no sítio do Ministério
dos Negócios Estrangeiros, em www.portugal.gov.pt/ ministério dos
negócios estrangeiros — sobre o ministério — avisos sobre procedimentos concursais.
O processo está disponível para consulta dos interessados nas instalações do Núcleo de Apoio aos Procedimentos Concursais, Palácio
das Necessidades, Largo do Rilvas, em Lisboa, das 9.30 às 12.30 e das
14 h às 18 h.
7 de janeiro de 2013. — O Diretor do Departamento Geral de Administração, José Augusto Duarte.
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Aviso (extrato) n.º 917/2013
Para os devidos efeitos, faz-se público que o procedimento concursal
comum para o preenchimento de um posto de trabalho da carreira técnica
superior para o exercício de funções no Departamento de Assuntos Jurídicos, na modalidade de relação jurídica de emprego público, titulada
por contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
aberto através do Aviso n.º 10834/2012, publicitado no Diário da República, n.º 156, 2.ª série, de 13 de agosto de 2012, cessa por inexistência
de candidatos à prossecução do procedimento concursal, nos termos
da alínea a) do n.º 1 do artigo 38.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, com a redação da Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril.
07.01.2013. — O Diretor do Departamento Geral de Administração,
José Augusto Duarte.
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Gabinetes do Ministro de Estado e das Finanças
e do Secretário de Estado
dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação

Gabinete do Secretário de Estado Adjunto
e da Defesa Nacional

Despacho n.º 1206/2013

1. No uso das competências delegadas pelo Despacho
n.º 13641/2011, de 27 de setembro, do Ministro da Defesa Nacional,
publicado no Diário da República, 2ª Série – Nº 196, de 12 de outubro
de 2011 e nos termos do art.º 4º do Estatuto dos Militares em ações de
Cooperação Técnico-Militar concretizadas em território estrangeiro,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 238/96, de 13 de dezembro, nomeio
o Coronel TMMA 041966-E, João Manuel Salvador Oliveira, por
um período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, com início
em 07 de janeiro de 2013, para desempenhar as funções de Diretor
Técnico do Projeto 12 – Força Aérea de Moçambique, inscrito no
Programa-Quadro de Cooperação Técnico-Militar com a República
de Moçambique.
2. De acordo com o n.º 5 da Portaria n.º 87/99 (2ª série), de 30 de
dezembro de 1998, publicada no Diário da República – 2ª série de 28
de janeiro de 1999, o militar nomeado irá desempenhar funções em
país da classe C.

Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 89.º e dos
artigos 91.º e 92.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de março, aplicáveis
por remissão do n.º 5 do artigo 234.º e com os efeitos do artigo 235.º
do Anexo I à Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, é concedida ao
técnico superior Rui Fernandes Duarte, pertencente ao mapa de pessoal do Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações
Internacionais do Ministério das Finanças, licença sem vencimento
para o exercício de funções em organismo internacional, no Banco
Interamericano de Desenvolvimento, em Washington, Estados Unidos
da América, no período compreendido entre 7 de janeiro de 2013 e
30 de junho de 2014.
O presente despacho produz efeitos a 7 de janeiro de 2013.
10 de janeiro de 2013. — Pelo Ministro de Estado e das Finanças,
Luís Filipe Bruno da Costa de Morais Sarmento, Secretário de Estado
do Orçamento, em substituição. — O Secretário de Estado dos Negócios
Estrangeiros e da Cooperação, Luís Filipe Neves Brites Pereira.
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Despacho n.º 1207/2013

4 de janeiro de 2013. — O Secretário de Estado Adjunto e da Defesa
Nacional, Paulo Frederico Agostinho Braga Lino.
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