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PARTE A

 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Gabinete do Presidente
Despacho n.º 7710/2016

Nos termos dos artigos 3.º, n.os 1 e 2, e 16.º, n.º 1, do Decreto -Lei 
n.º 28 -A/96, de 4 de abril, exonero do cargo de consultora da Casa Civil a 
licenciada Maria João Farinhas Ruela, com efeitos a partir de 1 de junho 
de 2016, nomeando -a, a partir dessa data, assessora da Casa Civil.

31 de maio de 2016. — O Presidente da República, Marcelo Rebelo 
de Sousa.

209647558 

 Despacho n.º 7711/2016
Nos termos dos artigos 3.º, n.º 1, e 16.º, n.º 1, do Decreto -Lei 

n.º 28 -A/96, de 4 de abril, nomeio secretária da Casa Civil Joana Ma-

 Despacho n.º 7712/2016
Nos termos dos artigos 3.º, n.º 1, e 16.º, n.os 1 e 2, do Decreto -Lei 

n.º 28 -A/96, de 4 de abril, nomeio secretária da Casa Civil a mestre 
Carla Marisa do Amaral Correia de Brito, técnica superior do mapa 
de pessoal da Secretaria -Geral da Presidência da República, com 
efeitos a partir de 1 de junho de 2016 e em regime de comissão de 
serviço.

31 de maio de 2016. — O Presidente da República, Marcelo Rebelo 
de Sousa.

209647582 

ria Bastos Salazar Leite Ribeiro da Silva, com efeitos a partir de 1 de 
junho de 2016.

31 de maio de 2016. — O Presidente da República, Marcelo Rebelo 
de Sousa.

209647566 

PARTE C

 NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Secretaria-Geral

Aviso (extrato) n.º 7410/2016
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, com a redação conferida pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, publicitam -se os resultados obtidos no método de seleção, 
Entrevista Profissional de Seleção, e o projeto de Lista Unitária de 
Ordenação Final do procedimento concursal comum de recrutamento 
de um posto de trabalho para desempenho de funções na Direção de 
Serviços de Administração e Proteção Consulares da Direção Geral dos 
Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros, aberto pelo Aviso n.º 13643/2015, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 230, de 11 de novembro de 2015, 
para querendo, os candidatos 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, Diário da República, 2.ª série, 
n.º 89, de 8 de maio de 2009, e disponibilizado no sítio do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/
mne/quero -saber -mais/sobre -o -ministerio/avisos -sobre -procedimentos-
-concursais/avisos -sobre -procedimentos -concursais.aspx

2 — 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, com a 
redação conferida pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, informam-
-se os candidatos notificados através do Aviso n.º 4601/2016, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 67, de 06.04.2016, e que não se 
pronunciaram no âmbito da audiência dos interessados, da respetiva 
exclusão ao procedimento concursal, e que deste ato pode ser interposto 
recurso hierárquico ou tutelar, nos termos do n.º 1 do artigo 39.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009.

3 — O processo instrutório relativo ao procedimento concursal está 
disponível para consulta dos interessados nas instalações da Direção de 
Serviços de Administração e Proteção Consulares, na Av. Infante Santo, 
n.º 42, 1.º andar, em Lisboa, das 9,30h às 12,00h e das 14,30h às 17h.

2 de junho de 2016. — O Diretor do Departamento Geral de Admi-
nistração, Gilberto Gerónimo.

209634257 

 Aviso n.º 7411/2016
Pelo presente se procede à anulação da publicação do Aviso 

n.º 7065/2016, publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 107, 
de 03 de junho, por ter sido publicitado indevidamente.

03 de junho de 2016. — O Diretor do Departamento Geral de Admi-
nistração, Gilberto Jerónimo.

209636574 

 Camões — Instituto da Cooperação e da Língua, I. P.

Despacho n.º 7713/2016
1 — Nos termos do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 27.º da Lei 

n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, é designada, em 
regime de substituição, para exercer o cargo de Chefe de Divisão do 
Gabinete de Programas e Acordos Culturais deste Instituto, previsto 
no n.º 4 da na deliberação n.º 1201/2012, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, de 30 de agosto, a licenciada Ana Maria Ferreira 
Azemel, 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 presente despacho produz efeitos a 1 de junho de 2016.
31 de maio de 2016. — A Presidente do Conselho Diretivo, Prof.ª Dou-

tora Ana Paula Laborinho.

Nota Curricular
Licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, Estudos France-

ses e Ingleses, pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa,
em 2000;

Entre 1 de março de 2012 e 30 de julho de 2012, técnica supe-
rior na Divisão de Programas e Acordos Culturais do então Instituto 
Camões e, desde 31 de julho de 2012, no Gabinete de Programas e 
Acordos Culturais (GPAC) do Camões, Instituto da Cooperação e da 
Língua, I. P. (Camões, I. P.), sendo responsável, nas áreas geográficas 
sob sua tutela — Europa e Ásia — nomeadamente, pela preparação 
de textos para a negociação de Acordos Culturais e Programas de 
Cooperação Cultural em negociação com países europeus e asiáticos, 


