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PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete da Secretária de Estado Adjunta 
e da Modernização Administrativa

Despacho n.º 7223/2016
1 — Por despacho, de 28 de abril de 2016, ao abrigo do disposto no 

n.º 2 do artigo 34.º da Lei n.º 66 -B/2007, de 28 de dezembro, alterada 
pela Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de dezembro, e pela Lei n.º 64 -A/2008, 
de 31 de dezembro, e ao abrigo dos poderes que me foram delegados 
pelo Despacho n.º 2553/2016, de 11 de fevereiro de 2016, publicado 
na 2.ª série do Diário da República, de 19 de fevereiro de 2016, deter-
minei a cessação do mandato do vogal do conselho diretivo da Agência 
para a Modernização Administrativa, I. P., o doutor Manuel Paulo de 
Oliveira Ricou.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 29 de abril de 
2016.

29 de abril de 2016. — A Secretária de Estado Adjunta e da Moder-
nização Administrativa, Graça Maria da Fonseca Caetano Gonçalves.

209615587 

 Despacho n.º 7224/2016
1 — Por despacho, de 28 de abril de 2016, ao abrigo do disposto no 

n.º 2 do artigo 34.º da Lei n.º 66 -B/2007, de 28 de dezembro, alterada 
pela Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de dezembro, e pela Lei n.º 64 -A/2008, 
de 31 de dezembro, e ao abrigo dos poderes que me foram delegados 
pelo Despacho n.º 2553/2016, de 11 de fevereiro de 2016, publicado na 
2.ª série do Diário da República, de 19 de fevereiro de 2016, determinei 
a cessação do mandato da vogal do conselho diretivo da Agência para 
a Modernização Administrativa, I. P., a licenciada Bárbara Sousa Rosa 
Santos McGuinness.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 29 de abril de 
2016.

29 de abril de 2016. — A Secretária de Estado Adjunta e da Moder-
nização Administrativa, Graça Maria da Fonseca Caetano Gonçalves.

209615473 

 NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Secretaria-Geral

Aviso (extrato) n.º 6969/2016
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 de técnico 
superior para o desempenho de funções na Direção de Serviços de 
Administração Patrimonial e do Expediente do Departamento Geral 
de Administração do Ministério dos Negócios Estrangeiros, aberto 
pelo Aviso n.º 15074/2015, publicado no Diário da República n.º 252, 
2.ª série, de 28 de dezembro, 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 Pro-
cedimento 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 Administração Patrimonial e do Expediente, 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 ar-
tigo 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 17 de junho de 2016, pelas 13.30 horas 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

23 de maio de 2016. — O Diretor do Departamento Geral de Admi-
nistração, Gilberto Jerónimo.

209613197 

 Aviso (extrato) n.º 6970/2016
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 ordena-
ção final, depois de homologada por despacho da Secretária -Geral deste 
Ministério de 20 de maio de 2016, do procedimento concursal comum 
de recrutamento de dois postos de trabalho da carreira e categoria de 
técnico superior, aberto pelo Aviso n.º 14192/2015, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 237, de 3 de dezembro, para desempenho 
de funções na Divisão de Pessoal dos Serviços Periféricos Externos da 
Direção de Serviços de Recursos Humanos do Departamento Geral de 
Administração:

Candidatos aprovados:
Fernando Miguel Miranda Tomé — 18,4 valores;
Ana Catarina Reis Brito — 14,5 valores;
Ricardo Nuno Oliva da Silva Guerra — 14,2 valores;
Eugénia Maria de Almeida Neto — 14,1 valores;

Candidatos não aprovados:
Ana Paula Barbas Valentim Martins Conceição Madeira (b);
Emília Maria Duarte Ramalho Neves (b);
Hugo de Carvalho Osório Ribeiro de Figueiredo (a);
João da Silva Pedro (a);
Jorge Manuel da Silva Tarroso Gomes (a);
Lígia Maria da Luiza e Santo -Clemente (b);
Maria Luísa Gonçalves Gomes (a);
Mariana Silva Branco de Andrade (a);
Marta Martins da Silva Berhan da Costa (a);
Mónica Paula Pires Manteigas (a);
Paula Cristina Ribeiro Félix Borges (a);
Rosa Maria Faria da Costa Sá (a);
Rui Alberto Fernandes Charneira (a)

Requisitos de exclusão:
(a) Por não ter comparecido à realização da Prova Escrita de Co-

nhecimentos;
(b) 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 Conhecimentos;

2 — Nos termos e para os efeitos dos n.os 4 e 5 do artigo 36.º, con-
jugado 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 


