
Diário da República, 2.ª série — N.º 219 — 15 de novembro de 2016  33897

PARTE C

 NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Secretaria-Geral

Aviso (extrato) n.º 14084/2016
1 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 32.º, conjugado com o 

n.º 3 alínea d) do artigo 30.º, da Portaria n.º 83 -A/209, de 22 de janeiro, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, os 
candidatos admitidos ao procedimento concursal comum de recrutamento 
de um posto de trabalho da carreira e categoria de técnico superior para 
o desempenho de funções na Direção -Geral de Política Externa, aberto 
pelo Aviso n.º 11202/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 176, de 13 de setembro de 2016, ficam por este meio convocados para a 
realização do método de seleção, Prova de Conhecimentos, que terá lugar 
no dia 25 de novembro de 2016, pelas 10.30 horas, na Sala de Concursos 
do MNE, no Palácio das Necessidades, Largo do Rilvas, em Lisboa.

2 — Mais se informa que a Prova de Conhecimentos assumirá a forma 
escrita e terá uma duração máxima de noventa minutos, não sendo permi-
tido qualquer tipo de consulta. Informa -se ainda que a lista de candidatos 
admitidos se encontra disponível na página eletrónica do MNE http://www.
portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero -saber -mais/sobre -o -ministerio/avisos-
-sobre -procedimentos -concursais/avisos -sobre -procedimentos -concursais.aspx

3 — 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, informam -se os 
candidatos definitivamente excluídos, cuja lista se encontra igualmente dis-
ponível na página eletrónica do MNE, 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, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

3 de novembro de 2016. — O Diretor do Departamento Geral de 
Administração, Gilberto Jerónimo.
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 NEGÓCIOS ESTRANGEIROS 
E ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Gabinetes da Ministra da Administração Interna 
e da Secretária de Estado dos Assuntos Europeus

Despacho n.º 13660/2016
Nos termos das disposições conjugadas da alínea b) do artigo 50.º e 

do n.º 1 do artigo 52.º do estatuto profissional do pessoal com funções 
policiais da Polícia de Segurança Pública, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 243/2015, de 19 de outubro, é concedida licença sem remunera-
ção para o exercício de funções de proteção pessoal e coordenação de 
dispositivos para eventos no Security Office — Operational Security 
Unit — Physical Security — Security Centres do Conselho Europeu, ao 
Agente Principal M/147158, Pedro Nuno Dias Costa Esteves, do efetivo 
da Polícia de Segurança Pública, pelo período compreendido entre 1 de 
outubro de 2016 e 30 de setembro de 2019.

20 de outubro de 2016. — A Ministra da Administração Interna, Maria 
Constança Dias Urbano de Sousa. — 24 de outubro de 2016. — A Se-
cretária de Estado dos Assuntos Europeus, Maria Margarida Ferreira 
Marques.
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 FINANÇAS

Gabinete do Secretário de Estado 
dos Assuntos Fiscais

Despacho n.º 13661/2016
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2 e 3 do 

artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, 

designo para exercer as funções de auxiliar do meu gabinete Maria Te-
resa Mendes Fernandes Borges, Assistente Operacional, da Autoridade 
Tributária e Aduaneira.

2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º, a nota curricular da de-
signada é publicada em anexo ao presente despacho, que produz efeitos 
desde 17 de agosto de 2016.

3 — Os encargos com a remuneração da designada são assegurados 
pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), e pelo orçamento do meu 
gabinete, nos termos dos n.os 12 e 13 do artigo 13.º do mesmo Decreto -Lei.

4 — Publique -se no Diário da República e promova -se a respetiva 
publicitação na página eletrónica do Governo.

4 de novembro de 2016. — O Secretário de Estado dos Assuntos 
Fiscais, Fernando António Portela Rocha de Andrade.

ANEXO

Nota curricular
Dados pessoais
Nome: Maria Teresa Mendes Fernandes Borges
Naturalidade: Alvaiázere — Leiria
Nacionalidade: Portuguesa
Data de nascimento: 27 de maio de 1958

Habilitações
9.º ano

Atividade profissional
De janeiro de 2011 a julho 2016 — Assistente operacional no gabinete 

da Diretora -Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira;
De 1990 a 2011 — Auxiliar administrava na Direção de Serviços da 

Instalações e Equipamentos da Direção -Geral dos Impostos;
De 1980 a 1990 — Tarefeira na Direção -Geral dos Impostos.
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 Gabinete do Secretário de Estado do Orçamento

Despacho n.º 13662/2016
Nos termos e ao abrigo do n.º 1 do artigo 11.º e da alínea a) do ar-

tigo 16.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro:
1 — Determino, a seu pedido, a cessação de funções da Secretária 

Pessoal do meu Gabinete Isabel Luisa Peres Martins Ramos, para as 
quais foi nomeada pelo Despacho n.º 15535/2015, de 11 de dezembro, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 251, de 24 de dezembro 
de 2015.

2 — No momento em que cessa funções, cumpre destacar o seu 
elevado profissionalismo, competência e lealdade, os quais foram do 
maior relevo na organização e gestão das tarefas deste Gabinete, pelo 
que considero justo expressar este público reconhecimento.

3 — O presente despacho produz efeitos a 1 de dezembro de 2016.
4 de novembro de 2016. — O Secretário de Estado do Orçamento, 

João Rodrigo Reis Carvalho Leão.
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 Gabinete da Secretária de Estado da Administração
e do Emprego Público

Despacho n.º 13663/2016
Ao abrigo do Decreto -Lei n.º 89 -G/98, de 13 de abril, foi conce-

dida a Catarina Sofia Ramos Alves Gomes licença especial para o 
exercício de funções transitórias na Região Administrativa Especial 
de Macau a qual, ao abrigo do artigo 1.º deste diploma, veio solicitar 
a sua renovação.

Assim, nos termos da alínea j) do n.º 3  do Despacho n.º 3484/2016 de 
24 de fevereiro, determino que seja renovada a licença especial para o 
exercício de funções transitórias na Região Administrativa Especial de 
Macau, concedida a Catarina Sofia Ramos Alves Gomes, pelo período 


