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PARTE C
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Gabinete do Primeiro-Ministro
Despacho n.º 5393/2016
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 2.º do Decreto-Lei
n.º 12/2012, de 20 de janeiro, nos n.os 1 e 2 do artigo 11.º e no artigo 12.º
do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, aplicável ex vi do artigo 8.º
do Decreto-Lei n.º 12/2012, de 20 de janeiro, e nos termos do despacho
de delegação de competências n.º 2290-AK/2016, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 31, de 15 de fevereiro de 2016, designo para
exercer funções de apoio técnico-administrativo no Gabinete a licenciada
Luísa Maria Ferreira Guerreiro, Técnica Superior do mapa de pessoal da
Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros.
2 — A designada opta pelo estatuto remuneratório de origem, nos termos
dos n.os 8 e 11 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro,
aplicável ex vi do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 12/2012, de 20 de janeiro.
3 — Os encargos com a remuneração da designada são assegurados pela Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros e
pelo orçamento do Gabinete, nos termos do n.º 14 do artigo 13.º do
Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, aplicável ex vi do artigo 8.º
do Decreto-Lei n.º 12/2012, de 20 de janeiro.
4 — Para efeitos do disposto na alínea a) do artigo 12.º do Decreto-Lei
n.º 11/2012, de 20 de janeiro, aplicável ex vi do artigo 8.º do Decreto-Lei
n.º 12/2012, de 20 de janeiro, a nota curricular da designada é publicada
em anexo ao presente despacho.
5 — Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20
de janeiro, aplicável ex vi do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 12/2012, de 20
de janeiro, o presente despacho produz efeitos a 26 de novembro de 2015.
6 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado
decreto-lei, aplicável ex vi do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 12/2012,
de 20 de janeiro, publique-se na 2.ª série do Diário da República e
publicite-se na página eletrónica do Governo.
31 de março de 2016. — A Chefe do Gabinete, Rita Faden da Silva
Moreira Araújo.
Nota curricular
Dados pessoais e habilitações académicas:
Luísa Maria Ferreira Guerreiro, 48 anos, licenciada em Direito pela
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (1982-1987), com
média final de doze valores.
Experiência profissional:
Desde novembro de 2010 exerce funções de superintendência no
serviço de apoio privativo do Gabinete do Primeiro-Ministro.
Entre janeiro de 1998 e outubro de 2010 exerceu funções, sucessivamente, no DIGESTO-PCMLEX, Divisão Técnica e Direção de
Serviços de Recursos Humanos da Secretaria-Geral da Presidência do
Conselho de Ministros.
Em janeiro de 1998 ingressa, por transferência, no mapa de pessoal
da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros.
Entre maio de 1991 e dezembro de 1997 exerceu funções na Direção de Serviços de Informação do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial.
Em maio de 1991, ingresso na Administração Pública, carreira e categoria de Técnica Superior, no mapa de pessoal do Instituto Nacional
da Propriedade Industrial.
Entre outubro de 1988 e abril de 1990 estagiária de advocacia no
Centro Distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados.
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NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Secretaria-Geral
Aviso (extrato) n.º 5199/2016
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 Direção de Serviços de
Administração Patrimonial e do Expediente do Departamento Geral de
Administração, aberto pelo Aviso n.º 13602/2015, publicado no Diário
da República, n.º 229, 2.ª série, de 23 de novembro de 2015, ficam
por este meio convocados para a realização do método de seleção,
Prova de Conhecimentos, que terá lugar no dia 13 de maio de 2016,
pelas 11h, na Sala de Imprensa do MNE, 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 permitido 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-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 definitivamente 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.
06 de abril de 2016. — A Diretora Adjunta do Departamento Geral
de Administração, Maria da Luz Andrade.
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Aviso (extrato) n.º 5200/2016
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 Direção de Serviços de
Administração Patrimonial e do Expediente do Departamento Geral de
Administração, aberto pelo Aviso n.º 15074/2015, publicado no Diário
da República, n.º 252, 2.ª série, de 28 de dezembro de 2015, ficam por
este meio convocados para a realização do método de seleção, Prova
de Conhecimentos, que terá lugar no dia 20 de maio de 2016, pelas
11h, na Sala de Imprensa do MNE, 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 permitido 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. 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 definitivamente 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 abril de 2016. — A Diretora Adjunta do Departamento Geral
de Administração, Maria da Luz Andrade.
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Aviso n.º 5201/2016
Pelo presente se procede à anulação da publicação do Aviso
n.º 5007/2016, publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 75, de
18 de abril, por ter sido publicitado indevidamente.
18 de abril de 2016. — A Diretora Adjunta do Departamento Geral
de Administração, Maria da Luz Andrade.
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