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do Ministério Público pela prática de crime de emissão de cheques sem 
provisão emitidos a favor da Fazenda Pública.

V — Substituto Legal:
Nas minhas faltas, ausências ou impedimentos, o meu substituto 

legal é:
a) O adjunto Domingos José Aguiar Leitão;
b) Na sua ausência é a adjunta Maria Manuela Rodrigues Gonçalves 

Pires;
c) Na ausência de ambos é a adjunta Zália Maria Pereira Caetano
d) Na ausência dos adjuntos acima identificados é o adjunto Alberto 

Eduardo Leite Azevedo

VI  -Produção de efeitos
Este despacho produz efeitos desde 1 de junho de 2013, ficando, 

por este meio, ratificados todos os atos entretanto proferidos sobre as 
matérias ora objeto de delegação de poderes.

14 de outubro de 2013. — A Chefe do Serviço de Finanças do Porto 1, 
em regime de substituição, Elsa Maria Alves Castanheira.

207337826 

 Direção-Geral da Administração 
e do Emprego Público

Despacho (extrato) n.º 13951/2013
Por despacho da Diretora -Geral da Direção -Geral da Administração 

e Emprego Público, nos termos dos números 1 e 2 do artigo 23.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações introduzidas pelas Leis 
n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 3 -B/2010, 
de 28 de abril, e 64/2011, de 22 de dezembro, foi renovada a comissão 
de serviço de Maria Teresa Guerreiro Amaro Ganhão como diretora do 
Departamento de Investigação, Relações Internacionais e Comunicação 
a partir de 23 de outubro de 2013.

22 de outubro de 2013. — A Subdiretora -Geral, Sílvia Cristina Palma 
Jesus Gonçalves Esteves.

207343211 

 Direção-Geral de Proteção Social 
aos Trabalhadores em Funções Públicas

Despacho n.º 13952/2013
Com a anuência do Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P. 

e da trabalhadora em funções públicas licenciada Ana Maria Costanzo 
Nunes Sá da Costa, determino, nos termos do artigo n.º 64.º da Lei 
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, a consolidação da mobilidade interna 
na categoria de técnico superior da carreira técnica superior do mapa 
de pessoal da Direção-Geral de Proteção Social aos Trabalhadores em 
Funções Públicas (ADSE), com remuneração idêntica à atualmente 
detida 14.º posição e o 57.º nível da tabela remuneratória única dos 
trabalhadores que exercem funções públicas.

O presente despacho produz efeito desde 17 de outubro de 2013
18 de outubro de 2013. — O Diretor-Geral, Luís Manuel dos Santos 

Pires.
207339008 

 MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Secretaria-Geral

Aviso (extrato) n.º 13319/2013
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 na Direção de Serviços de Administração
Patrimonial e do Expediente do Departamento Geral de Adminis-
tração do Ministério dos Negócios Estrangeiros, aberto pelo Aviso 
n.º 5553/2012, publicado no Diário da República n.º 76, 2.ª série, 
de 17 de abril de 2012, que se encontram afixados no “local de es-
tilo do MNE”, Palácio das Necessidades, Largo do Rilvas, em Lis-
boa, e igualmente disponíveis na página eletrónica do Ministério

www.portugal.gov.pt/ ministério dos negócios estrangeiros — sobre 
o ministério — avisos sobre procedimentos concursais, os resultados 
obtidos nos métodos de seleção, Avaliação Curricular e Prova de 
Conhecimentos, para querendo, os candidatos a excluir, se pronun-
ciarem 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 Negó-
cios Estrangeiros, em www.portugal.gov.pt/ ministério dos negócios 
estrangeiros — sobre o ministério — avisos sobre procedimentos 
concursais.

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, alterada 
e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, informam -se 
os candidatos notificados através do Aviso n.º 14106/2012, publicado 
no Diário da República n.º 206, de 24.10.2012 e que não se pronun-
ciaram no âmbito da audiência dos interessados, da respetiva exclusão 
ao procedimento concursal, podendo deste ato ser interposto recurso 
hierárquico ou tutelar, nos termos do n.º 1 do artigo 39.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

3 — 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 9h às 13h e das 
14 h às 18 h.

4 — 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 Avaliação Curricular 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 20 de novembro de 2013, a partir das 10 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 www.portugal.gov.pt/ 
ministério dos negócios estrangeiros — sobre o ministério — avisos 
sobre procedimentos concursais.

15 de outubro de 2013. — A Diretora-Adjunta do Departamento Geral 
de Administração, Paula Alexandra Crispim.

207339876 

 Despacho (extrato) n.º 13953/2013
1 — Por despacho do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangei-

ros, de 14 de outubro de 2013, nos termos do disposto no artigo 13.º, 
n.º 4 do Decreto -Lei n.º 40 -A/98, de 27 de fevereiro, foi determinado, 
sob proposta do Conselho Diplomático, devidamente homologada 
em 11 de março de 2013, a exoneração de Carlos José Gomes dos 
Santos Quelhas, por não confirmação na categoria de secretário de 
embaixada.

2 — O referido despacho produz efeitos na data da sua notificação 
ao interessado.

16 de outubro de 2013. — A Diretora-Adjunta do Departamento Geral 
de Administração, Paula Crispim.

207339316 

 Despacho (extrato) n.º 13954/2013
Para os devidos efeitos, torna -se público que, por despacho de S. Exa. 

o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, de 30 de setembro de 
2013, foi autorizado o regresso da situação de licença sem remuneração 
para acompanhamento do cônjuge colocado no estrangeiro da assistente 
técnica do mapa de pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros 
Maria Madalena Pereira Gaspar da Silva, ao abrigo do disposto no 
n.º 1 do artigo 86.º e do n.º 1 do artigo 87.º do Decreto -Lei n.º 100/99, 
de 31 de março, na redação conferida pelo Decreto -Lei n.º 36/2013, 
de 11 de março, conjugados com o disposto no n.º 5 do artigo 234.º 
do Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado 
pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, na redação conferida pela Lei 
n.º 68/2013, de 29 de agosto, com efeitos a partir de 27 de setembro 
de 2013.

21 de outubro de 2013. — A Diretora-Adjunta do Departamento Geral 
de Administração, Paula Crispim.

207340069 




