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PARTE B

 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Secretário-Geral

Aviso n.º 7189/2016

Procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de 
1 posto de trabalho para a categoria de assessor parlamentar 
do mapa de pessoal da Assembleia da República na área de 
Informática — Desenvolvimento Aplicacional (PCC/08/2015).

Nos termos do disposto no n.º 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, aplicada subsidiariamente à Assembleia 
da República, torna -se pública a homologação da lista unitária de 
ordenação final, por despacho do Secretário -Geral da Assembleia da 
República, de 17 de maio de 2016, referente ao procedimento concur-
sal, acima identificado, aberto pelo aviso n.º 5566/2015, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 99, de 22 de maio de 2015, e 
informa -se que a mesma se encontra afixada nos locais de estilo das 
instalações da Assembleia da República sitas no Palácio de São Bento 
e na Avenida D. Carlos I, n.os 128 -132, em Lisboa, e está igualmente 
disponível na respetiva página eletrónica em http://www.parlamento.
pt/GestaoAR/Paginas/RecrutamentodePessoal.aspx.

31 de maio de 2016. — O Secretário -Geral, Albino de Azevedo Soares.
209627794 

PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete da Secretária de Estado Adjunta 
e da Modernização Administrativa

Despacho n.º 7517/2016
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 11.º e na alínea a) do ar-

tigo 16.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20 janeiro, exonero do exercício 
das funções de motorista do meu gabinete a seu pedido, José António 
da Silva Santos, para as quais foi designado através do meu despacho, 
de 29 de dezembro de 2015.

2 — O presente despacho produz efeitos a 22 de maio de 2016.
3 — Publique -se na 2.ª série do Diário da República e promova -se a 

atualização da página eletrónica do Governo.
22 de maio de 2016. — A Secretária de Estado Adjunta e da Moder-

nização Administrativa, Graça Maria da Fonseca Caetano Gonçalves.
209625322 

 NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Secretaria-Geral

Aviso (extrato) n.º 7190/2016
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 25 de maio de 2016, do procedimento concursal comum 
de recrutamento de um posto de trabalho da carreira e categoria de as-
sistente técnico, aberto pelo Aviso n.º 15073/2015, publicado no Diário 
da República n.º 252, 2.ª série, de 28 de dezembro, para desempenho 
de funções na Direção Geral dos Assuntos Europeus:

Candidatos aprovados:
João Luis Nascimento Quaresma — 16,25 valores;
José Pedro Bordelo de Jesus Parra — 15,35 valores;
Marta Sofia Pereira Peralta — 12,7 valores;
Maria Teresa Guerrinha Rosendo Pinto — 10,35 valores;
Nuno Miguel da Silva Cabeças — 10,3 valores;

Candidatos não aprovados:
Cláudia Daniela Nande Costa — a);

Diogo Manuel Pereira Alves — a);
Manuel Francisco Delgado Garcia — a);
Sara Nozes Pedro — a).

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

cimentos.

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 
Cova da Moura, rua Cova da Moura, 1, 1350-115 Lisboa, encontrando-
se igualmente disponível na respetiva página eletrónica http://www.
portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministe-
rio/avisos-sobre-procedimentos-concursais/avisos-sobre-procedimen-
tos-concursais.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.

31.05.2016. — O Diretor do Departamento Geral de Administração, 
Gilberto Jerónimo.

209628117 

 Despacho (extrato) n.º 7518/2016
1 — Por despacho do Ministro dos Negócios Estrangeiros, de 24 de 

maio de 2016, nos termos e ao abrigo das disposições conjugadas 
dos n.os 5 e 7 do artigo 20.º e da alínea b) do n.º 4 do artigo 21.º do 
Decreto -Lei n.º 121/2011, de 29 de dezembro, bem como da alínea a) 
do artigo 1.º do Despacho n.º 3748/2012, de 14 de março, com a reda-
ção conferida pelos Despachos n.os 13561/2012 e 13237/2014, de 18 e 
31 de outubro respetivamente, foi designada, em regime de comissão 
de serviço, para exercer o cargo de Chefe de Divisão de Assuntos 
Institucionais, integrada na Direção de Serviços de Assuntos Insti-
tucionais, da Direção -Geral de Assuntos Europeus do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros, a Primeira -Secretária de Embaixada, Ângela 
Maria Romão Dourado, pessoal diplomático do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, cujo currículo académico e profissional, que se anexa 
ao presente despacho, evidencia perfil adequado e demonstrativo da 
aptidão e da experiência profissional necessárias para o desempenho 
do cargo em que é investida.

2 — O referido despacho produz efeitos a 15 de março de 2016.


