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PARTE B

 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Secretário-Geral

Despacho n.º 7682/2017
Por meu despacho de 26 de julho de 2017 e nos termos do Regulamento 

n.º 354/2008, aprovado por despacho do Senhor Presidente da Assembleia da 
República, de 24 de junho de 2008, e publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 128, de 4 de julho de 2008, designo, em regime de substituição, a licenciada 
Maria Cristina Aniceto de Mendonça Machado de Araújo Neves Correia, asses-
sora parlamentar do mapa de pessoal dos serviços da Assembleia da República, 
para exercer as funções de Representante Permanente da Assembleia da República 
(Antena) junto da União Europeia, ficando sedeada em Bruxelas.

O presente despacho produz efeitos a 6 de setembro de 2017.
3 de agosto de 2017. — O Secretário-Geral, Albino de Azevedo Soares.

310705757 

 Despacho (extrato) n.º 7683/2017
Por despacho do Presidente da Assembleia da República, de 22 de 

junho de 2017, foi exonerada, a seu pedido, do cargo de Chefe da 
Divisão de Recursos Humanos e Administração a licenciada Maria João 
de Andrade Godinho Cardoso do Amaral, dando por finda a respetiva 
comissão de serviço, com efeitos a 1 de agosto de 2017.

3 de agosto de 2017. — O Secretário -Geral, Albino de Azevedo Soares.
310705927 

 Despacho (extrato) n.º 7684/2017
Por despacho do Presidente da Assembleia da República, de 22 

de junho de 2017, foi exonerada, a seu pedido, do cargo de Dire-
tora de Serviços Administrativos e Financeiros da Assembleia da 
República a licenciada Ana Margarida Serpa Soares Menino Vargas, 
dando por finda a respetiva comissão de serviço, com efeitos a 1 
de agosto de 2017.

3 de agosto de 2017. — O Secretário -Geral, Albino de Azevedo 
Soares.

310705821 

 CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL

Despacho n.º 7685/2017
Ao abrigo do n.º 3 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 90/92, de 21 de 

maio, o Secretário-Geral do Conselho Económico e Social é nomeado 
pelo seu Presidente.

Nestes termos, nomeio a Licenciada Ana Margarida de Brito Pedroso 
para exercer as funções de Secretária-Geral do Conselho Económico 
e Social.

A presente nomeação produz efeitos a 7 de agosto de 2017.
4 de agosto de 2017. — O Presidente, António Correia de Campos.

310704841 

PARTE C

 NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Secretaria-Geral

Aviso (extrato) n.º 10073/2017

Abertura de procedimento concursal com vista ao recrutamento 
de trabalhadores, com ou sem vínculo de emprego público, para 
ocupação de três postos de trabalho do mapa de pessoal Mi-
nistério dos Negócios Estrangeiros, da carreira e categoria de 
Técnico Superior, na modalidade de vínculo de emprego público, 
titulado por contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo incerto.
1 — Para efeitos do disposto no artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, torna -se público que, por deliberação da Secretária Geral 
do Ministério dos Negócios Estrangeiros, se encontra aberto, pelo prazo 
de 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso no 
Diário da República, procedimento concursal para preenchimento de 
três postos de trabalho da carreira e categoria de técnico superior, do 
mapa de pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros, na moda-
lidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo 
incerto. O presente procedimento concursal foi autorizado pelo Despacho 
n.º 528/2017 -SEAEP, de 14 de junho de 2017, de S. Ex.ª a Secretária de 
Estado da Administração e do Emprego Público, ao abrigo do disposto no 
artigo 30.º, n.º 4, da LTFP, e no artigo 47.º, n.º 2, da Lei n.º 82 -B/2014, 
de 31 de dezembro, que se mantem em vigor pela Lei n.º 42/2016, de 
28 de dezembro.

2 — Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, alterada e republicada pela Portaria 145 -A/2011, de 06 
de abril, declara -se não estarem constituídas reservas de recrutamento 
no próprio organismo. Confirma -se a inexistência de reservas de recru-
tamento constituídas pela Entidade Centralizada para a Constituição de 
Reservas de Recrutamento (ECCRC), informação prestada pelo INA em 

06 de dezembro de 2017, atribuição que lhe é conferida pela alínea c) 
do artigo 2.º do decreto  -Lei n.º 48/2012, de 29 de fevereiro.

3 — Em cumprimento do disposto no artigo 24.º da Lei n.º 80/2013, 
de 28 de novembro, regulamentado pela Portaria n.º 48/2014, de 26 de 
fevereiro, foi solicitado o parecer prévio à entidade gestora do sistema 
de requalificação (INA), em 10 de novembro de 2017, que declarou a 
inexistência de trabalhadores em situação de requalificação, cujo perfil 
se adequasse às características dos postos de trabalho em causa.

4 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da 
República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade 
empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportu-
nidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão 
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda 
e qualquer forma de discriminação.

5 — Legislação aplicável — Lei Geral do Trabalho em Funções Pú-
blicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, De-
creto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho, Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145/2011, de 
6 de abril, Lei n.º 42/2016 de 28 de dezembro (Lei do Orçamento de 
Estado para 2017), Portaria n.º 48/2014 de 26 de fevereiro e o Código 
do Procedimento Administrativo (CPA).

6 — Prazo de validade — Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 40.º 
daquela Portaria, o procedimento concursal destina -se à ocupação dos 
postos de trabalho referidos e será constituída reserva de recrutamento 
interno, válida por um prazo máximo de dezoito meses contados da data 
de homologação da lista de ordenação final, sempre que os candidatos 
aprovados, que constam na lista de ordenação final, devidamente homo-
logada, sejam em número superior aos dos postos de trabalho a ocupar 
em resultado deste procedimento concursal.

7 — Local de trabalho de exercício das funções — O local de trabalho 
situa  -se nas instalações do Ministério dos Negócios Estrangeiros, sitas 
no Largo do Rilvas, em Lisboa.

8 — Posicionamento remuneratório — A determinação do posi-
cionamento remuneratório dos trabalhadores recrutados é objeto de 
negociação, nos termos do disposto no artigo 38.º da LTFP, sendo a 
posição remuneratória de referência a 2.ª posição remuneratória da 
carreira/categoria de técnico superior, a que corresponde o nível 15 da 
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Tabela Remuneratória Única, com os limites impostos pelo artigo 42.º 
da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado para 
2015), que se mantém em vigor pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro 
(Orçamento de Estado para 2017).

9 — Caracterização dos postos de trabalho a ocupar — três (3) postos 
de trabalho de acordo com as seguintes referências:

9.1 — Referência A) — 1 posto de trabalho para a carreira/categoria 
de Técnico Superior para a Área de Apoio à Gestão e Coordenação da 
Operação — parte administrativa e financeira dos projetos.

9.1.1 — Caracterização do posto de trabalho — Acompanhamento e 
verificação dos indicadores de realização e de resultado (dimensão física 
e financeira); Preparação dos pedidos de reembolso, de alteração dos 
projetos e de saldo final; Desenvolvimento de projetos e execução de 
atividade de apoio especializado aos projetos; Atuação transversal em 
matéria de contratação pública, incluindo a elaboração das especificações 
técnicas dos objetos contratuais e a fundamentação das necessidades, 
em articulação com os demais serviços.

9.1.2 — Requisito especial (nível habilitacional) — Licenciatura em 
Gestão ou Economia, não havendo possibilidade de substituição do nível 
habilitacional por formação ou experiência profissional.

9.1.3 — Composição e identificação do Júri:
Presidente: Leonel Sousa, Diretor de Serviços de Administração 

Patrimonial e do Expediente;
Vogais efetivos: Anabela Malhoa, Técnica Superior, que substitui o 

Presidente nas suas faltas e impedimentos; Célia Morais, Técnica Su-
perior; Vogais suplentes: José Morujo, Técnico Superior; Carla Pereira, 
Técnica Superior.

9.2 — Referência B) — 1 posto de trabalho para a carreira/categoria 
de Técnico Superior para a Área de Apoio à Gestão e Coordenação da 
operação — parte administrativa e jurídica dos projetos.

9.2.1 — Caracterização do posto de trabalho — Acompanhamento 
e verificação dos indicadores de realização e de resultado (dimensão 
física e jurídica); Análise, planeamento, programação, avaliação e apli-
cação de métodos e processos de natureza técnica e/ou cientifica que 
fundamentam e preparam a decisão, em matérias transversais tais como 
a programação processual; Desenvolvimento de projetos e execução 
de atividades de apoio especializado aos projetos; Atuação principal e 
transversal em matéria de contratação pública, incluindo a elaboração 
das especificações técnicas dos objetos contratuais e a fundamentação 
das necessidades, em articulação com os demais serviços.

Desenvolvimento de projetos e execução de atividades de apoio 
especializado aos projetos;

9.2.2 — Requisito especial (nível habilitacional) — Licenciatura em 
Direito, não havendo possibilidade de substituição do nível habilitacional 
por formação ou experiência profissional.

9.2.3 — Composição e identificação do Júri:
Presidente: Leonel Sousa, Diretor de Serviços de Administração 

Patrimonial e do Expediente;
Vogais efetivos: Andrea Gattini, Chefe de Divisão de Compras e 

Gestão de Equipamentos, que substitui o Presidente nas suas faltas e 
impedimentos; José Morujo, Técnico Superior;

Vogais suplentes: Célia Morais, Técnica Superior; Carla Pereira, 
Técnica superior.

9.3 — Referência C) — 1 posto de trabalho para a carreira/categoria 
de Técnico Superior para a Área de Apoio à Operação — parte de Tec-
nologias de Informação e Comunicação (TIC).

9.3.1 — Caracterização do posto de trabalho — Apoio à conceção, 
definição e implementação dos projetos na área das TIC, bem como o 
fornecimento de informação de suporte à gestão estratégica e operacio-
nal; Suporte ao planeamento, gestão e controlo de projetos, incluindo a 
análise estatística e o mapeamento de informação — dashboard (painel 
de indicadores); Atuação transversal em matéria de contratação pública, 
nomeadamente na vertente de elaboração das especificações técnicas das 
peças processuais e de fundamentação das necessidades, em articulação 
com os demais serviços, bem como de apoio à execução e avaliação 
de projetos.

9.3.2 — Requisito especial (nível habilitacional) — Licenciatura em 
Informática ou em Informática de Gestão, não havendo possibilidade 
de substituição do nível habilitacional por formação ou experiência 
profissional.

9.3.3 — Composição e identificação do Júri:
Presidente: Leonel Sousa, Diretor de Serviços de Administração 

Patrimonial e do Expediente;
Vogais efetivos: Edmundo Cabaço, Chefe de Divisão de Tecnologias 

de Informação, que substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos; 
José António Caetano, Técnico Superior;

Vogais suplentes: José Morujo, Técnico Superior; Célia Morais, Téc-
nica Superior.

10 — Requisitos de admissão relativos ao trabalhador — Os candi-
datos devem reunir os seguintes requisitos, até ao último dia do prazo 
de candidatura:

10.1 — Requisitos gerais:
Constituem requisitos gerais os previstos no artigo 17.º da LTFP.
10.2 — Requisitos especiais (nível habilitacional)
Os candidatos deverão ser titulares de uma das licenciaturas definidas 

para cada uma das referências. Ao nível habilitacional exigido (licen-
ciatura) corresponde o grau de complexidade funcional 3, de acordo 
com o previsto na alínea c) do n.º 1 do artigo 86.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho.

11 — Formalização de candidaturas — A apresentação das candidatu-
ras deve ser efetuada em suporte de papel e formalizada mediante preen-
chimento do formulário tipo, aprovado pelo Despacho n.º 11321/2009, de 
29 de abril, do Ministro de Estado e das Finanças (publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 89, de 8 de maio de 2009) e disponível na pá-
gina eletrónica 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, devendo os candidatos identificar no formulário o 
posto de trabalho pretendido, através da inclusão do número de aviso e 
referência correspondente.

11.1 — Nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 112.º do CPA o 
candidato deve informar no formulário tipo de candidatura o seu consen-
timento prévio de envio das notificações decorrentes da candidatura ao 
presente procedimento concursal para o endereço de correio eletrónico 
que ali mencionar.

11.2 — Apresentação da candidatura
No presente procedimento não são aceites candidaturas enviadas por 

correio eletrónico. Só é admissível a apresentação de candidatura em 
suporte de papel:

a) Diretamente nas instalações do Ministério dos Negócios Estran-
geiros, sitas no Largo do Rilvas, 1399 -030 Lisboa, entre as 9h30h às 
13h00 e das 14h30 às 17h00; ou

b) Através do envio, por correio registado com aviso de receção, para 
o Serviço de Expediente do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Largo 
do Rilvas, 1399 -030 Lisboa, com a seguinte referência: «Procedimento 
concursal para 3 postos de trabalho na carreira e categoria de técnico 
superior — Projetos MNE cofinanciados, V.G.PICMNE 12646 -SAMA 
2020».

11.3 — Documentação
O formulário deve ser acompanhado dos seguintes documentos:
a) Um exemplar do Curriculum Vitae, atualizado, datado e assinado 

pelo candidato, do qual devem constar, designadamente, as habilita-
ções literárias, as funções que exerce, bem como as que exerceu, com 
indicação dos respetivos períodos de duração e atividades relevantes, 
assim como a formação profissional realizada, com indicação das ações 
de formação finalizadas (cursos, estágios, encontros, etc., indicando a 
respetiva duração e datas de realização);

b) Cópia legível do certificado das habilitações académicas;
c) Fotocópias legíveis dos certificados comprovativos das ações de 

formação profissional frequentadas e relacionadas com a caracterização 
do posto de trabalho a ocupar;

11.4 — Candidatos com vínculo de emprego público
Os candidatos já detentores de um vínculo de emprego público por 

tempo indeterminado devem ainda entregar os seguintes documentos:
a) Declaração emitida pelo órgão ou serviço a que o candidato per-

tence, devidamente atualizada à data da abertura do presente procedi-
mento concursal, da qual conste a modalidade do vínculo de emprego 
público de que é titular, a categoria, a posição remuneratória em que 
se encontra nessa data, o tempo de execução das atividades inerentes 
ao posto de trabalho que ocupa e o grau de complexidade das mesmas, 
para efeitos do disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 11.º da Por-
taria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação dada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril;

b) Declaração de conteúdo funcional emitida pelo órgão ou serviço 
a que o candidato se encontra afeto, devidamente atualizada à data da 
abertura do presente procedimento concursal, da qual conste a atividade 
que se encontra a exercer, em conformidade com o estabelecido no 
respetivo mapa de pessoal aprovado;

c) A avaliação de desempenho respeitante ao último período objeto 
de avaliação, não superior a 3 anos, nos termos da alínea d) do n.º 2 do 
artigo 11.º da citada Portaria.
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Não serão admitidos os candidatos que, cumulativamente, se en-
contrem integrados na carreira e, não se encontrando em mobilidade, 
ocupem postos de trabalho previstos no mapa de pessoal do serviço, 
idênticos ao posto de trabalho cuja ocupação se pretende com o presente 
procedimento.

12 — Métodos de seleção
12.1 — No presente procedimento concursal será adotado o método 

de seleção obrigatório definido no n.º 6 do artigo 36.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho — Avaliação Curricular e o método de seleção facultativo 
previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 7.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 — Entrevista Profissional de Seleção.

12.2 — Valoração dos métodos de seleção
Na valoração dos métodos de seleção referidos é utilizada a escala de 

0 a 20 valores, de acordo com a especificidade de cada método, sendo a 
classificação final obtida pela aplicação da seguinte fórmula:

CF = 0,70*AC + 0,30*EPS

em que:
CF = Classificação Final
AC = Avaliação Curricular
EPS = Entrevista Profissional de Seleção

12.3 — Método de seleção obrigatório
Avaliação curricular (AC) — A Avaliação Curricular visa analisar a 

qualificação dos candidatos, designadamente a habilitação académica 
ou profissional, percurso profissional, relevância da experiência ad-
quirida e da formação realizada, tipo de funções exercidas e avaliação 
de desempenho obtida. A Avaliação Curricular é valorada numa escala 
de 0 a 20 valores, considerando -se a valoração até às centésimas, e são 
considerados e ponderados os elementos de maior relevância para o 
posto de trabalho a ocupar, a fixar pelo júri, sendo obrigatoriamente 
considerados os seguintes:

a) A habilitação académica;
b) A formação profissional, considerando -se as áreas de formação 

e aperfeiçoamento profissional relacionadas com as exigências e as 
competências necessárias ao exercício da função;

c) A experiência profissional com incidência sobre a execução de 
atividades inerentes ao posto de trabalho e o grau de complexidade 
das mesmas;

d) A avaliação do desempenho, caso aplicável, relativa ao último 
período, não superior a três anos, em que o candidato cumpriu ou exe-
cutou atribuição, competência ou atividade idênticas às do posto de 
trabalho a ocupar.

12.4 — Método de seleção complementar
Entrevista Profissional de Seleção (EPS) — A entrevista profissional 

de seleção visa avaliar, de forma objetiva e sistemática, a experiência 
profissional e aspetos comportamentais evidenciados durante a interação 
estabelecida entre o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os 
relacionados com a capacidade de comunicação e de relacionamento 
interpessoal, sendo que:

a) Por cada entrevista será elaborada uma ficha individual contendo o 
resumo dos temas abordados, os parâmetros de avaliação e a classificação 
obtida em cada um deles, devidamente fundamentada;

b) A entrevista será avaliada segundo os níveis classificativos de Ele-
vado, Bom, Suficiente, Reduzido ou Insuficiente, aos quais correspon-
dem, respetivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores;

c) A entrevista é pública, sendo o local, data e hora da sua realização 
atempadamente afixados em local visível e público das instalações do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros e disponibilizados na sua página 
eletrónica em http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero -saber-
-mais/sobreo -ministerio/avisos -sobre -procedimentos -concursais/avisos-
-sobre -procedimentos -concursais.aspx

12.5 — Utilização faseada dos métodos de seleção
Por razões de celeridade encontra -se autorizada a aplicação dos mé-

todos de seleção de forma faseada, nos termos do artigo 8.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

13 — Quotas de Emprego: Nos termos e para os efeitos do n.º 2 do ar-
tigo n.º 3 conjugado com o n.º 1 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 29/2001, 
de 3 de fevereiro, é garantida a reserva de um lugar para candidatos 
com deficiência.

14 — Resultados obtidos na aplicação dos métodos de seleção
Os resultados obtidos em cada método de seleção são publicitados 

através de lista, ordenada alfabeticamente, a disponibilizar na página 
eletrónica 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.

Os candidatos aprovados em cada método de seleção são convocados, 
nos termos previstos no artigo 8.º da Portaria n.º 83 -A/2009, na redação 
dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, para a realização do 
método de seleção seguinte, por uma das formas previstas no n.º 3 do 
artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, na redação dada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

Em situações de igualdade de valores obtidos, aplica -se o disposto no 
artigo 35.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação dada 
pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, conjugado com o disposto 
no artigo 66.º da LTFP.

15 — Candidatos aprovados e excluídos
Constituem motivos de exclusão dos candidatos, o incumprimento dos 

requisitos gerais e especiais mencionados no presente Aviso, sem prejuízo 
dos demais requisitos, legal ou regulamentarmente previstos.

Constituem ainda motivos de exclusão a não comparência dos candida-
tos a qualquer um dos métodos de seleção e a obtenção de uma valoração 
inferior a 9,5 valores em qualquer método de seleção aplicado.

Os candidatos excluídos são notificados para a realização de au-
diência de interessados, conforme previsto no n.º 1 do artigo 30.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação dada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, por uma das formas previstas no n.º 3 do 
mesmo artigo.

16 — Homologação da lista de ordenação final — Após homologação, 
a lista unitária de ordenação final dos candidatos é afixada em local vi-
sível e público das instalações do Ministério dos Negócios Estrangeiros, 
disponibilizada na sua página eletrónica.

17 — Júri do procedimento concursal — Das deliberações do Júri 
são lavradas atas, a facultar aos candidatos sempre que o solicitem, de 
acordo com o disposto na alínea t) do n.º 3 do artigo 19.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.

18 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.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, o presente aviso é publicitado na Bolsa 
de Emprego Público (www.bep.gov.pt), a partir do 1.º dia útil seguinte 
à publicação no Diário da República, na página eletrónica do Ministé-
rio dos Negócios Estrangeiros e por extrato, no prazo de três dias úteis 
contados da mesma data, num jornal de expansão nacional.

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

310701269 

 Camões — Instituto da Cooperação e da Língua, I. P.

Despacho n.º 7686/2017
Nos termos do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 27.º do Estatuto do 

Pessoal Dirigente, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na 
sua atual redação, é designada, em regime de substituição, para exercer 
o cargo de Diretora de Serviços de Planeamento e Gestão, previsto no 
n.º 1 do artigo 5.º da Portaria n.º 194/2012, publicada no Diário da Re-
pública, 1.ª série, n.º 118, de 20 de junho de 2012, a licenciada Márcia 
Maria Pereira Pinheiro, cujo currículo académico e profissional, que se 
anexa ao presente despacho, evidencia perfil adequado e demonstrativo 
da aptidão e da experiência profissional necessárias para o desempenho 
do cargo em que é investida.

O presente despacho produz efeitos a 7 de agosto de 2017.
8 de agosto de 2017. — A Presidente do Conselho Diretivo, 

Prof.ª Doutora Ana Paula Laborinho.

Nota curricular
Márcia Maria Pereira Pinheiro, nascida em 4 de junho de 1972 é, 

desde 9 agosto de 2011, Inspetora da carreira especial de inspeção do 
mapa de pessoal da Inspeção -Geral de Finanças.

Licenciada em Relações Internacionais, vertente estratégia, pela Uni-
versidade Autónoma de Lisboa (1995); possui uma Pós -graduação em 
Gestão de Projetos pelo Instituto Superior de Gestão (2004) e ainda Curso 
de Estudos Avançados em Gestão Pública, INA (2007); Dissertação de 
Mestrado em Gestão Pública pela Universidade de Aveiro (2009) e o 
Curso de Dirigentes FORGEP (2015).

Após 15 anos de experiência profissional no sector privado (consul-
toria, gestão e implementação de projetos no sector da banca e seguros 
nacional e internacional CRM; análise de risco de crédito; desenvolvi-
mento de portais, workflow e gestão documental direção de marketing 
corporativo e direção de formação), ingressou em julho de 2007 na 
Administração Pública Portuguesa no Gabinete de Planeamento Estra-


