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PARTE C
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Secretaria-Geral
Aviso (extrato) n.º 6169/2016
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, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de
abril, notificam-se os candidatos admitidos ao procedimento concursal
comum de recrutamento de um posto de trabalho para o desempenho
de funções no Departamento Geral de Administração do Ministério dos
Negócios Estrangeiros, aberto pelo Aviso n.º 324/2016, publicado no
Diário da República n.º 8, 2.ª série, de 13 de janeiro, que se encontram
afixados no “local de estilo do MNE”, Palácio das Necessidades, Largo
do Rilvas, em Lisboa, e igualmente disponíveis na página eletrónica do
Ministério http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/avisos-sobre-procedimentos-concursais/avisos-sobre-procedimentos-concursais.aspx os resultados obtidos no método
de seleção Prova de Conhecimentos, para querendo, os candidatos a
excluir, 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,
em http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/
sobre-o-ministerio/avisos-sobre-procedimentos-concursais/avisos-sobre-procedimentos-concursais.aspx
2 — 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.
3 — Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 33.º, n.º 4
do artigo 13.º e 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, convocam-se os candidatos aprovados no método de seleção
Prova de Conhecimentos do presente procedimento concursal, para a
realização do método de seleção Entrevista Profissional de Seleção,
que ocorrerá nas instalações do Ministério dos Negócios Estrangeiros,
Palácio das Necessidades, Largo do Rilvas, em Lisboa, no dia 30 de
maio de 2016, a partir das 9 horas e 30 minutos e cuja lista se encontra
afixada no “local de estilo do MNE”, Palácio das Necessidades, Largo
do Rilvas, em Lisboa, encontrando-se igualmente disponível na página
eletrónica do Ministério http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/
mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/avisos-sobre-procedimentos-concursais/avisos-sobre-procedimentos-concursais.aspx
2 de maio de 2016. — O Diretor do Departamento Geral de Administração, Gilberto Jerónimo.
209560003
Despacho n.º 6391/2016
Por despacho do Ministro dos Negócios Estrangeiros, de 1 de abril 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 da alínea c) do n.º 4 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 121/2011,
de 29 de dezembro, foi determinado que a Conselheira de Embaixada
Sara Feronha Martins, pertencente ao mapa de pessoal do Ministério dos
Negócios Estrangeiros — carreira diplomática, colocada na Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia — REPER, em
Bruxelas, pelo Despacho (extrato) n.º 1379/2012, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 22, de 31 de janeiro, tendo sido prorrogada a
sua colocação por um ano no referido Posto, pelo Despacho n.º (extrato)
n.º 14675/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 235, de
4 de dezembro, seja transferida para os serviços internos do Ministério
dos Negócios Estrangeiros.
2 de maio de 2016. — O Diretor do Departamento Geral de Administração, Gilberto Jerónimo.
209563633

Despacho n.º 6392/2016
Considerando que o n.º 1 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de
15 de janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, pela Lei
n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de
abril, pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, pela Lei n.º 68/2013, de
29 de agosto e Lei n.º 128/2015, de 3 de setembro, prevê que os cargos
dirigentes podem ser exercidos em regime de substituição nos casos de
ausência ou impedimento do respetivo titular quando se preveja que
estes condicionalismos persistam por mais de 60 dias ou em caso de
vacatura do lugar.
Considerando ainda que o licenciado Nuno Alexandre Alves Marques
reúne todos os requisitos legais para provimento no cargo de Chefe de
Divisão de Relações da União Europeia com Ásia, Oceânia, África, América Latina e Caraíbas, integrada na Direção de Serviços das Relações
Externas e Alargamento da Direção-Geral dos Assuntos Europeus.
1 — Por despacho da Secretária Geral do Ministério dos Negócios
Estrangeiros, nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 121/2011, de 29 de dezembro, conjugado com o disposto no
artigo 15.º do Decreto Regulamentar n.º 12/2012, de 19 de janeiro, na
alínea l) do artigo 1.º e artigo 13.º do Despacho n.º 3748/2012, de 14 de
março, alterado pelo Despacho n.º 13561/2012, de 18 de outubro e pelo
Despacho n.º 13237/2014, de 31 de outubro e ainda com o disposto no
n.º 1 e 2 do artigo 27.º da referida Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, foi
designado o licenciado Nuno Alexandre Alves Marques, em regime de
substituição, para exercer o cargo de Chefe de Divisão de Relações da
União Europeia com Ásia, Oceânia, África, América Latina e Caraíbas,
integrada na Direção de Serviços das Relações Externas e Alargamento
da Direção-Geral dos Assuntos Europeus.
2 — O presente despacho produz efeitos a 19 de abril de 2016.
Sinopse Curricular
Dados pessoais:
Nome: Nuno Alexandre Alves Marques
Data de Nascimento/Naturalidade: 6 de setembro de 1974, Portalegre
Habilitações académicas:
Pós-graduado em Ciência Política, Instituto Superior de Ciências
Sociais e Políticas, 2001; Licenciado em Ciência Política, ramo Ciências
do Estado, Universidade Internacional de Lisboa, 1999.
Experiência profissional:
De 2001-2016 — Técnico Superior na Direção de Serviços das Relações Externas e Alargamento, Direção-Geral dos Assuntos Europeus
do Ministério dos Negócios Estrangeiros, onde exerceu as seguintes
funções: preparação e articulação da posição portuguesa no âmbito das
negociações de adesão à União Europeia dos países candidatos e potenciais candidatos. Acompanhamento e finalização do processo de adesão
à UE dos países do denominado 5.º Alargamento (2004 — “Grupo de
Laeken” e 2007 — Bulgária e Roménia). Preparação e articulação da
posição portuguesa no âmbito das negociações de adesão e das relações
bilaterais com os Estados candidatos e potenciais candidatos à União
Europeia, bem como no Grupo de Trabalho do Alargamento COELA.
Análise técnica dos compromissos assumidos pelos candidatos e potenciais candidatos à UE no âmbito dos Acordos de Associação estabelecidos. Delegado nacional no Grupo de Trabalho do Alargamento
COELA — formato capitais. Acompanhamento das reuniões do Grupo
de Trabalho dos Balcãs Ocidentais, Grupo ad hoc Chipre, Grupo ad hoc
Mecanismo de Cooperação e Verificação da adesão da Bulgária e da
Roménia. Representação nacional em missões de observação eleitoral:
Ucrânia — eleições legislativas de 2014 e Ucrânia — duas voltas das
eleições locais de 2015.
3 de maio de 2016. — O Diretor do Departamento Geral de Administração, Gilberto Jerónimo.
209560077
Despacho n.º 6393/2016
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

