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agosto, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 239/2012,
de 2 de novembro:
1 — É aprovada a alteração simplificada da delimitação da Reserva
Ecológica Nacional do município de Serpa, com as áreas a excluir
identificadas na planta e no quadro anexo ao presente despacho, que
dele fazem parte integrante.
2 — A referida planta, o quadro anexo e a memória descritiva do
presente processo podem ser consultados na Comissão de Coordenação

e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR do Alentejo), bem
como na Direção Geral do Território.
3 — O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da sua
publicação.
13 de julho de 2016. — O Presidente (em regime de substituição),
Roberto Pereira Grilo.

Alteração Simplificada da Reserva Ecológica Nacional do Concelho de Serpa
Quadro Anexo
Áreas a excluir
N.º de
ordem

Superfície
(ha)

E1

1,368

E2

0,4675

Tipologia

Fim a que se destina

Síntese da fundamentação

Uso atual

Uso proposto

Áreas estratégicas da pro- Ampliação das instala- A ampliação necessária é Exploração agrope- Exploração agropeteção e recarga dos aquíções da exploração
incompatível com o recuária.
cuária.
feros.
agropecuária.
gime da REN.
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NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Secretaria-Geral
Aviso (extrato) n.º 9644/2016
1 — Nos termos do disposto nos n.os 1 e 6 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, torna-se pública a lista unitária de ordenação final, depois de homologada por despacho da Secretária-Geral deste
Ministério de 20 de maio de 2016, do procedimento concursal comum
de recrutamento de um posto de trabalho da carreira e categoria de técnico superior, aberto pelo Aviso n.º 15074/2015, publicado no Diário
da República n.º 252, 2.ª série, de 28 de dezembro, para desempenho

de funções na Direção de Serviços de Administração Patrimonial e do
Expediente do Departamento Geral de Administração:
Candidatos aprovados:
Soraia Amélia Alice dos Santos Castanheira — 16,05 valores
Candidatos não aprovados:
Isabel Vicente e Silva a);
José Pedro Bordelo de Jesus Parra — b).
Requisitos de exclusão:
a) Nos termos do n.º 13 do artigo 18.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, por ter obtido classificação inferior a 9,5 valores na Prova de
Escrita de Conhecimentos;
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b) Por não ter comparecido à realização da Prova Escrita de Conhecimentos.
2 — Nos termos e para os efeitos dos n.os 4 e 5 do artigo 36.º, conjugado com o disposto na 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, notificam-se os candidatos, incluindo
os que tenham sido excluídos no decurso da aplicação dos métodos de
seleção, que a lista unitária de ordenação final devidamente homologada
se encontra afixada no “local de estilo” deste Ministério, no 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-oministerio/avisos-sobre-procedimentos-concursais/avisos-sobre-procedimentosconcursais.aspx
3 — De acordo com o n.º 3 do artigo 39.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, do despacho de homologação da lista de ordenação
final pode ser interposto recurso hierárquico ou tutelar.
25.07.2016. — O Diretor do Departamento Geral de Administração,
Gilberto Jerónimo.
209762067
Aviso (extrato) n.º 9645/2016
1 — Nos termos do disposto nos n.os 1 e 6 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, torna-se pública a lista unitária de ordenação final, depois de homologada por despacho da Secretária-Geral deste
Ministério de 20 de julho de 2016, do procedimento concursal comum
de recrutamento de um posto de trabalho da carreira e categoria de técnico superior, aberto pelo Aviso n.º 13602/2015, publicado no Diário
da República n.º 229, 2.ª série, de 23 de novembro, para desempenho
de funções na Direção de Serviços de Administração Patrimonial e do
Expediente do Departamento Geral de Administração:
Candidatos aprovados:
Felismina Maria Afonso Pontes — 13,1 valores;
Paula Maria Boavida Carvalheira — 12,1 valores.

da República n.º 222, 2.ª série, de 12 de novembro, para desempenho
de funções na Unidade Ministerial de Compras da Direção de Serviços
de Administração Patrimonial e do Expediente do Departamento Geral
de Administração:
Candidatos aprovados:
Fernanda Monteiro Ferreira — 18,4 valores.
Candidatos não aprovados:
Ana Paula Barbas Valentim Martins da Conceição Madeira — a);
Helena Maria Marques dos Santos — a);
Horácio Luís Almeida Monteiro — a);
Jorge Manuel da Silva Tarroso Gomes — a);
Luís Filipe Hortas Prates — a).
Requisitos de exclusão:
a) Por não ter comparecido à realização da Prova Escrita de Conhecimentos.
2 — Nos termos e para os efeitos dos n.os 4 e 5 do artigo 36.º, conjugado com o disposto na 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, notificam-se os candidatos, incluindo
os que tenham sido excluídos no decurso da aplicação dos métodos de
seleção, que a lista unitária de ordenação final devidamente homologada
se encontra afixada no “local de estilo” deste Ministério, no 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-oministerio/avisos-sobre-procedimentos-concursais/avisos-sobre-procedimentosconcursais.aspx
3 — De acordo com o n.º 3 do artigo 39.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, do despacho de homologação da lista de ordenação
final pode ser interposto recurso hierárquico ou tutelar.
25.07.2016. — O Diretor do Departamento Geral de Administração,
Gilberto Jerónimo.
209762042

Candidatos não aprovados:
Ana Catarina Reis Brito — a);
Ana Paula Barbas Valentim Martins Conceição Madeira — a);
Edgar Alexandre Piazentim Ferreira da Mota e Sousa — a);
Emília Maria Duarte Ramalho Neves — a);
Filomena Maria Dias Marçal Ramos — a);
Irineia de Carvalho Soares — a);
Isaura Maria Veloso Valido — a);
Maria de Lurdes Duarte Domingos Piteira — a);
Nuno Ricardo Pinto Silva — a);
Rui Lourenço Chaves — a).
Requisitos de exclusão:
a) Por não ter comparecido à realização da Prova Escrita de Conhecimentos.
2 — Nos termos e para os efeitos dos n.os 4 e 5 do artigo 36.º, conjugado com o disposto na 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, notificam-se os candidatos, incluindo
os que tenham sido excluídos no decurso da aplicação dos métodos de
seleção, que a lista unitária de ordenação final devidamente homologada
se encontra afixada no “local de estilo” deste Ministério, no 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-oministerio/avisos-sobre-procedimentos-concursais/avisos-sobre-procedimentosconcursais.aspx
3 — De acordo com o n.º 3 do artigo 39.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, do despacho de homologação da lista de ordenação
final pode ser interposto recurso hierárquico ou tutelar.
25.07.2016. — O Diretor do Departamento Geral de Administração,
Gilberto Jerónimo.
209762001
Aviso (extrato) n.º 9646/2016
1 — Nos termos do disposto nos n.os 1 e 6 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, torna-se pública a lista unitária de ordenação final, depois de homologada por despacho da Secretária-Geral deste
Ministério de 20 de maio de 2016, do procedimento concursal comum
de recrutamento de um posto de trabalho da carreira e categoria de técnico superior, aberto pelo Aviso n.º 13154/2015, publicado no Diário

FINANÇAS
Gabinete do Secretário de Estado do Orçamento
Despacho n.º 9898/2016
1 — Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1,
2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20
de janeiro, designo para exercer funções de secretaria pessoal no meu
Gabinete Mónica Felícia Barão Romão do mapa de pessoal do Instituto
de Emprego e Formação Profissional, I. P.
2 — Os encargos com a remuneração da designada são assegurados
pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, I. P., e pelo orçamento do meu Gabinete, nos termos dos n.os 12 e 13 do artigo 13.º do
mesmo decreto-lei.
3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do supra citado decreto-lei a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente
Despacho que produz efeitos desde 27 de junho de 2016.
4 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicação na página eletrónica do Governo.
22 de julho de 2016. — O Secretário de Estado do Orçamento, João
Rodrigo Reis Carvalho Leão.
Nota Curricular
1 — Dados pessoais
Nome: Mónica Felícia Barão Romão: 17 de abril de 1973
2 — Formação Académica
12.º Ano de Escolaridade — Área Humanísticas.
Setembro 2006 a julho 2007 (300 horas) — Curso de Aperfeiçoamento
em Secretariado no CITEFORMA.
3 — Experiência Profissional
De 1 a 24 de junho de 2016 — Funções de secretariado no Conselho
Diretivo do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P.
De 1 de janeiro de 2014 a 31 de maio de 2016 — Secretária do Presidente do Conselho Diretivo do Instituto do Emprego e Formação
Profissional, I. P. (Despacho n.º 1903/2014 de 23 de janeiro)

