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8.2 — A não apresentação dos documentos referidos nas alíneas a), b) 
e c) do ponto 8.1 determina a exclusão do procedimento, nos termos da 
alínea a) do n.º 9 do artigo 28.º Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

9 — Composição do Júri:
Presidente: Eng.º Paulo Jesus Saraiva Santos, Diretor do Departa-

mento de Recolha de Informação.
Vogais Efetivos:
1.º Vogal: Licenciado Almiro Miguel dos Santos Rodrigues Moreira, 

Diretor Adjunto do Departamento de Recolha de Informação (que subs-
tituirá o presidente nas suas faltas e/ou impedimentos);

2.º Vogal: Licenciada Maria Madalena Martins Norte de Oliveira, 
Diretora Adjunta do Departamento de Recursos Humanos.

Vogais Suplentes:
1.º Vogal: Licenciada Filipa Marin Lidónio, Diretora do Serviço de 

Processos de Recolha, do Departamento de Recolha de Informação;
2.º Vogal: Eng.ª Maria Leonor Macedo Seabra Coelho, Diretora do 

Serviço de Inquéritos por Entrevista, do Departamento de Recolha de 
Informação.

10 — Outras Informações:
Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidata/o a apresen-

tação de documentos comprovativos das suas declarações.
11 — Data limite das candidaturas:
10 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso no 

Diário da República.
23 de janeiro de 2019. — O Presidente do Conselho Diretivo, Fran-

cisco Lima.
312006543 

 NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Gabinete do Secretário de Estado 
das Comunidades Portuguesas

Louvor n.º 32/2019
Tendo cessado funções como Adjunta no meu Gabinete a licenciada Rosa 

Lemos Tavares, cumpre -me registar a lealdade, o profissionalismo e o zelo 
com que executou todas as suas tarefas, revelando uma notável capacidade 
de análise e de iniciativa, contribuindo de forma competente para a pros-
secução dos objetivos deste gabinete. Tendo acompanhado diretamente as 
matérias mais sensíveis e complexas relacionadas, nomeadamente, com 
as medidas de apoio desenvolvidas pelo Governo português em prol da 
comunidade portuguesa residente na Venezuela e dos cidadãos portugueses 
e lusodescendentes que regressaram a Portugal, bem como o diálogo entre 
o Ministério dos Negócios Estrangeiros e as associações sindicais, e, ainda, 
os municípios estrangeiros junto dos quais foram celebrados Protocolos de 
Cooperação tendo em vista aproximar os cidadãos nacionais ali residentes 
das respetivas sociedades de acolhimento. Encarregou -se também do 
acompanhamento de outros assuntos do gabinete, tais como: o processo 
de atribuição das medalhas de mérito das comunidades portuguesas, as 
propostas para a concessão de ordens honoríficas portuguesas por ocasião 
do Dia de Portugal, Camões e Comunidades Portuguesas, a atribuição 
de apoios financeiros ao movimento associativo da diáspora, bem como 
o acompanhamento da política de vistos e circulação de pessoas e da 
elaboração do Relatório anual sobre Emigração.

Além disso, soube demonstrar um espírito de equipa, e assinaláveis 
qualidades humanas e profissionais, que em muito beneficiaram o tra-
balho desenvolvido, razões pelas quais me apraz expressar -lhe aqui 
público louvor.

15 de janeiro de 2019. — O Secretário de Estado das Comunidades 
Portuguesas, José Luís Pereira Carneiro.

311990506 

 Secretaria-Geral

Aviso n.º 1933/2019
1 — Nos termos do disposto nos n.os 1 e 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Porta-
ria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se pública a lista unitária de 
ordenação final, depois de homologada por meu despacho de 29 de 

janeiro de 2019, do procedimento concursal comum de recrutamento 
de três postos de trabalho da carreira e categoria de assistente técnico, 
aberto pelo Aviso n.º 15817/2018, publicado no Diário da República 
n.º 212, 2.ª série, de 5 de novembro, para desempenho de funções na 
Direção de Serviços de Recursos Humanos do Departamento Geral de 
Administração:

Candidatos Aprovados:

Fernando Nuno Coelho Guerreiro — 16,291valores;
Maria Cristina Machado da Silva — 15,5 valores;
Bruno Miguel Cochicho Fernandes Casteleiro — 15,15 valores;
Maria Helena da Cruz Cardoso Relvas — 14,895 valores;
Bernardete Luís da Silva — 14,67 valores;
Joel Fernandes Lopes — 14,425 valores;
João Manuel Pinto Gonçalves — 13,575 valores;
Pedro Rodolfo Gomes Maia — 13, 425 valores,
Rodrigo José Fortunato da Silva Coito — 12,925 valores;
Jéssica Rafaela da Costa Ferreira — 12,868 valores;
Carlos Manuel Francisco Ribafeita — 12,54 valores;
Stefano Guzzetti de Amaral — 11,15 valores;
Cristiano Filipe Martins Conduto — 10,525 valores;
Adosinda Inácia Inocêncio Chincalece — 10,315 valores
Candidatos não Aprovados:
Cátia Regina Leite Rodrigues — a);
Fábio Ruben Gomes Sá — a);
Hélder Carlos Viana de Passos Couto — a);
Rui Carlos Lima Correia — a);
Soraia Filipa Madeira Franco — a);
Salvador Bassarme Quade — b);
Sandra Marília Afonso da Silva Oliveira — b);
Maria Madalena Marquez Passarinho — c);

Requisitos de exclusão:

a) O candidato não compareceu à realização do método de seleção, 
Prova Escrita de Conhecimentos.

b) Nos termos do n.º 13 do artigo 18.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, por ter obtido classificação inferior a 9,5 valores no método 
de seleção, Prova de Conhecimentos.

c) O candidato não compareceu à realização do método de seleção, 
Entrevista Profissional de Seleção.

2 — Nos termos e para os efeitos dos n.os 4 e 5 do artigo 36.º, 
conjugado 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 igualmente disponível na respetiva 
página eletrónica em https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/
sobrenos/carreiras -e -oportunidades/carreiras -gerais#avisos -sobre-
-procedimentos -concursais.

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.

29.01.2019. — O Diretor do Departamento Geral de Administração, 
Pedro Sousa Abreu.

312022581 

 Despacho (extrato) n.º 1182/2019
1 — Por despacho do Ministro dos Negócios Estrangeiros, de 10 

de janeiro de 2019, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do ar-
tigo 11.º do Decreto -Lei n.º 127/2010, de 30 de novembro, alterado pelo 
Decreto -Lei n.º 91/2011, de 26 de julho, pelo Decreto -Lei n.º 118/2012, 
de 15 de junho e pelo Decreto -Lei n.º 116/2015, de 23 de junho, foi 
determinada a cessação da comissão de serviço de Luís Alberto Ramos 
da Silva Caiano, pela sua não renovação, no cargo de conselheiro técnico 
para a área da Agricultura, Pescas e Alimentação junto da Embaixada 
de Portugal em Roma.

2 — O referido despacho produz efeitos a 31 de agosto de 2018.

17 de janeiro de 2019. — O Diretor do Departamento Geral de Ad-
ministração, Pedro Sousa e Abreu.

311994735 


