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 Secretaria-Geral

Aviso (extrato) n.º 11467/2017
1 — Nos termos do disposto nos n.os 1 e 6 do artigo 36.º da Por-

taria 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 uni-
tária de ordenação final, depois de homologada por despacho da 
Secretária -Geral deste Ministério de 25 de setembro de 2017, do 
procedimento concursal comum de recrutamento de dois postos de 
trabalho da carreira e categoria de técnico superior, aberto pelo Aviso 
n.º 7060/2017, publicado no Diário da República n.º 122, 2.ª série, 
de 27 de junho, para desempenho de funções no Centro de Formação 
do Instituto Diplomático:

Candidatos aprovados:
Maria Teresa Fragoso Rebelo Roger de Sousa — 14,9 valores;
Pedro Miguel Henriques Pereira Carvalho Gonçalves — 14,2 valores;
Eliana Antunes Bugalho — 14 valores;
Sónia Patrícia Guerreiro — 13,6 valores;
Sandra Maria Vieira Melro Mendes — 13,25 valores;
Anastácio José Martins Lopes — 12,95 valores;
Nuno Miguel da Silva Tavares — 12,25 valores;
Paulo Alexandre Leal Gordinho — 12 valores;
Maria João de Jesus Pedro — 10,25 valores.

Candidatos não aprovados:
Aida Maria Fragosos Morgado — a);
Ana Cecília Batista Franco Cordeiro — a);
Miguel Jorge Serrano Barradas — a);
Paulo Tiago Paiva Bastos — a);
Raquel Fradinho Morais — a);
Maria Fernanda Pedro de Oliveira — b);

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

cimentos;
b) Por não ter comparecido à Entrevista Profissional de Seleção;

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 Necessidades, Largo do Rilvas, em Lisboa, encontrando -se igual-
mente disponível na respetiva página eletrónica http://www.portugal.
gov.pt/pt/ministerios/mne/quero -saber -mais/sobre -o -ministerio/avisos-
-sobre -procedimentos -concursais/avisos -sobre -procedimentos -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.

26.09.2017. — A Diretora Adjunta do Departamento Geral de Admi-
nistração, Maria da Luz Andrade.

310807509 

 Despacho (extrato) n.º 8561/2017
1 — Por despacho do Ministro dos Negócios Estrangeiros, de 18 

de setembro de 2017, nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 3 
do artigo 31.º do Estatuto do Pessoal Dirigente, aprovado pela 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, 64/2011, de 22 de dezembro, 68/2013, de 
29 de agosto e, 128/2015, de 3 de setembro, foi autorizada a opção 
pelo vencimento da carreira de origem do Ministro Plenipotenciário 
de 2.ª classe João Pedro Lourenço Antunes — pessoal diplomático 
do Ministério dos Negócios Estrangeiros —, a exercer, em regime de 
comissão de serviço, o cargo de Subdiretor -Geral da Direção -Geral de 
Política Externa, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, conforme 
Despacho (extrato) n.º 1059/2016, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 15, de 22 de janeiro.

2 — O referido despacho produz efeitos a 30 de agosto de 2017.

25 de setembro de 2017. — A Diretora Adjunta do Departamento 
Geral de Administração, Maria da Luz Andrade.

310804358 

 Despacho (extrato) n.º 8562/2017
1 — Por despacho do Ministro dos Negócios Estrangeiros, de 8 de 

agosto de 2017, nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 31.º 
do Estatuto do Pessoal Dirigente, aprovado pela 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, 
64/2011, de 22 de dezembro, 68/2013, de 29 de agosto e, 128/2015, 
de 3 de setembro, foi autorizada a opção pelo vencimento da carreira 
de origem do Embaixador Pedro Sanchez da Costa Pereira — pessoal 
diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros —, a exercer, em 
regime de comissão de serviço, o cargo de Diretor -Geral de Política 
Externa do Ministério dos Negócios Estrangeiros, conforme Despacho 
(extrato) n.º 6582/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 146, de 31 de julho.

2 — O referido despacho produz efeitos a 1 de julho de 2017.
25 de setembro de 2017. — A Diretora Adjunta do Departamento 

Geral de Administração, Maria da Luz Andrade.
310804317 

 NEGÓCIOS ESTRANGEIROS, FINANÇAS,
ADMINISTRAÇÃO INTERNA E JUSTIÇA

Gabinetes dos Ministros dos Negócios Estrangeiros 
e das Finanças e das Ministras

da Administração Interna e da Justiça

Despacho n.º 8563/2017
Ao abrigo do disposto nos n.os 1 e 4 do artigo 6.º do Decreto -Lei 

n.º 292/94, de 16 de novembro;
1 — É renovada a Comissão de Serviço do Inspetor Chefe da Polícia 

Judiciária, José Manuel Pires Barbosa, para exercer o cargo de coordenador-
-adjunto do Gabinete Nacional SIRENE, pelo período de três anos.

2 — A presente renovação é fundamentada no perfil, experiência e 
conhecimentos adequados para o desempenho do cargo, demonstrados 
pelo curriculum vitae anexo.

3 — O nomeado mantém todos os direitos inerentes ao respetivo 
lugar de origem e todos os encargos decorrentes desta nomeação são 
suportados pelo respetivo serviço de origem.

4 — Com o presente despacho são ratificados todos os atos praticados 
desde 7 de fevereiro de 2017.

5 — O presente despacho produz efeitos desde 7 de fevereiro de 2017.
7 de setembro de 2017. — O Ministro dos Negócios Estrangeiros, 

Augusto Ernesto Santos Silva. — O Ministro das Finanças, Mário José 
Gomes de Freitas Centeno. — A Ministra da Administração Interna, 
Maria Constança Dias Urbano de Sousa. — A Ministra da Justiça, 
Francisca Eugénia da Silva Dias Van Dunem.

Curriculum Vitae

Informação Pessoal
Nome: José Manuel Pires Barbosa
Data de nascimento: 9 de novembro de 1962
Habilitações literárias: Licenciatura em Direito pela Faculdade de 

Direito da Universidade de Lisboa
Categoria atual: Inspetor Chefe de nível 4 da Polícia Judiciária

Experiência Profissional Relevante
Coordenador Adjunto do Gabinete Nacional SIRENE desde junho 

de 2012
Responsável pela Brigada Central do Gabinete Nacional da Interpol 

de novembro de 2011 a junho de 2012
Chefe do Gabinete de Ligação de Portugal junto da Europol de de-

zembro de 2006 a outubro de 2011
Oficial de Ligação junto da Europol de julho de 1999 a novembro 

de 2006
Responsável por uma Brigada de investigação da Direção Central 

de Combate ao Banditismo da Polícia Judiciária de junho de 1998 a 
junho de 1999

Formação Profissional Relevante
Primeira Conferência Internacional sobre a Proteção do Euro contra 

a Contrafação — Europol, Haia Curso de formação de utilizadores da 
plataforma SIENA da Europol


