
2906  Diário da República, 2.ª série — N.º 32 — 14 de fevereiro de 2017 

PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Secretaria-Geral

Aviso n.º 1671/2017
Nos termos do estatuído na alínea b) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 4.º 

da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, na sequência 
de despacho Secretária -Geral Adjunta da Secretaria -Geral da Presidência 
do Conselho de Ministros, a exercer, em regime de suplência nos termos 
do artigo 42.º do Código do Procedimento Administrativo, o cargo de 
Secretária -Geral da Presidência do Conselho de Ministros, (SGPCM) 
datado de 3 de janeiro de 2017, foi celebrado contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado sujeito a período experi-
mental de 180 dias, com efeitos a 1 de janeiro de 2017, com Teresa de 
Jesus Bonaparte Inglês Moreira Correia para ocupação de um posto 
de trabalho previsto e não ocupado no mapa de pessoal da SGPCM na 
carreira geral unicategorial de técnico superior, ficando a trabalhadora 
colocada na 2.ª posição remuneratória, nível remuneratório 15 da tabela 
remuneratória única.

9 de janeiro de 2017. — A Secretária -Geral Adjunta em regime de 
suplência, Catarina Romão Gonçalves.

310234441 

 Aviso n.º 1672/2017
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 4.º 

da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e na sequência de despacho da 
Secretária -Geral Adjunta da Secretaria -Geral da Presidência do Con-
selho de Ministros, a exercer, em regime de suplência nos termos do 
artigo 42.º do Código do Procedimento Administrativo, o cargo de 
Secretária -Geral da Presidência do Conselho de Ministros, (SGPCM) 
que homologou a lista unitária de ordenação final do procedimento 
concursal comum, para preenchimento de um posto de trabalho pre-
visto e não ocupado no mapa de pessoal da SGPCM, aberto pelo Aviso 
n.º 10955/2016, de 24 de agosto, publicado no Diário da República, 
2.ª série n.º 170, de 5 de setembro (referência A) torna -se público que 
foi autorizada a celebração de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, com efeitos a 1 de fevereiro de 2017, com 
Ana da Piedade Fernandes Meirinhos na carreira geral unicategorial de 
técnico superior, sujeito a período experimental de 180 dias, ficando 
colocado na segunda posição remuneratória, nível remuneratório 15 da 
tabela remuneratória única.

17 de janeiro de 2017. — A Secretária -Geral Adjunta em regime 
de suplência como Secretária -Geral, Catarina Maria Romão Gon-
çalves.

310230294 

 Aviso n.º 1673/2017
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 4.º 

da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e na sequência de despacho da 
Secretária -Geral Adjunta da Secretaria -Geral da Presidência do Con-
selho de Ministros, a exercer, em regime de suplência nos termos do 
artigo 42.º do Código do Procedimento Administrativo, o cargo de 
Secretária -Geral da Presidência do Conselho de Ministros, (SGPCM), 
que homologou a lista unitária de ordenação final do procedimento 
concursal comum, para preenchimento de um posto de trabalho pre-
visto e não ocupado no mapa de pessoal da SGPCM, aberto pelo Aviso 
n.º 10955/2016, de 24 de agosto, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 170, de 5 de setembro (referência B), torna -se público que 
foi autorizada a celebração de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, com efeitos a 1 de fevereiro de 2017, com 
João Marcos Rodrigues da Fonseca na carreira geral unicategorial de 
técnico superior, sujeito a período experimental de 180 dias, ficando 
colocado na segunda posição remuneratória, nível remuneratório 15 da 
tabela remuneratória única.

17 de janeiro de 2017. — A Secretária -Geral Adjunta em regime 
de suplência como Secretária -Geral, Catarina Maria Romão Gon-
çalves.

310230326 

 NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Secretaria-Geral

Aviso (extrato) n.º 1674/2017
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 da carreira e 
categoria de técnico superior, para o desempenho de funções no Centro 
de Informação Europeia Jacques Delors da Direção Geral dos Assuntos 
Europeus do Ministério dos Negócios Estrangeiros, aberto pelo Aviso 
n.º 9191/2016, publicado no Diário da República n.º 141, 2.ª série, de 
25 de julho, que se encontram afixados no “local de estilo do MNE”, 
Palácio da Cova da Moura, Rua Cova da Moura, em Lisboa, e igualmente 
disponíveis na página eletrónica do Ministério http://www.portugal.gov.
pt/pt/ministerios/mne/quero -saber -mais/sobreo -ministerio/avisos -sobre-
-procedimentos -concursais/avisos -sobre -procedimentos -concursais.aspx 
os resultados obtidos no método de seleção Prova de Conhecimentos, 
para querendo, os candidatos a excluir, 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, DR n.º 89, 2.ª série, de 8 de maio de 
2009 e disponibilizado no sítio do Ministério dos Negócios Estrangeiros, 
em http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero -saber -mais/
sobreo -ministerio/avisos -sobre -procedimentos -concursais/avisos -sobre-
-procedimentos -concursais.aspx

2 — O processo instrutório relativo ao procedimento concursal está 
disponível para consulta dos interessados nas instalações da Direção 
Geral dos Assuntos Europeus, Palácio da Cova da Moura, Rua Cova da 
Moura, em Lisboa, das 9.30 às 12.30 e das 14 h às 17 h.

3 — Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 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 se-
leção Prova de Conhecimentos, para a realização do método de seleção 
Entrevista Profissional de Seleção, que ocorrerá nas instalações da 
Secretaria Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Palácio das 
Necessidades, Largo das Necessidades, em Lisboa, no dia 1 de março 
de 2017, a partir das 9:30 horas, de acordo com a calendarização e lista 
que serão afixadas no “local de estilo do MNE”, Palácio da Cova da 
Moura, Rua Cova da Moura, em Lisboa, encontrando -se igualmente 
disponível na página eletrónica do Ministério http://www.portugal.gov.
pt/pt/ministerios/mne/quero -saber -mais/sobreo -ministerio/avisos -sobre-
-procedimentos -concursais/avisos -sobre -procedimentos -concursais.aspx

1 de fevereiro de 2017. — O Diretor do Departamento Geral de 
Administração, Gilberto Jerónimo.

310234003 

 Despacho (extrato) n.º 1463/2017
1 — Por despacho do Ministro dos Negócios Estrangeiros, de 2 de 

fevereiro de 2017, 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 do disposto na alínea e) 
do artigo 1.º do Despacho n.º 4480/2012, de 29 de março, foi determi-
nado que a Primeira -Secretária de Embaixada, Ana Luísa Pinto Balta-
zar Nunes Barata — pessoal diplomático do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros —, designada pelo Despacho (extrato) n.º 2320 -A/2013, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 28, de 8 de fevereiro, 
para exercer o cargo de Chefe de Divisão de Planeamento e Adminis-
tração Consulares, integrado na Direção de Serviços de Administração 
e Proteção Consulares, da Direção -Geral dos Assuntos Consulares e das 
Comunidades Portuguesas do Ministério dos Negócios Estrangeiros, 
seja exonerada do referido cargo.

2 — O referido despacho produz efeitos a 31 de janeiro de 2017.
6 de fevereiro de 2017. — O Diretor do Departamento Geral de 

Administração, Gilberto Jerónimo.
310243262 


