
49344  Diário da República, 2.ª série — N.º 237 — 9 de Dezembro de 2008 

Couto Bico, do quadro do Ministério dos Negócios Estrangeiros, com 
efeitos a partir de 3 de Novembro de 2008.

4 de Novembro de 2008. — A Secretária de Estado dos Assuntos 
Europeus, Maria Teresa Gonçalves Ribeiro. 

 Despacho n.º 31355/2008
Considerando a multiplicidade e complexidade das atribuições co-

metidas ao meu Gabinete e a consequente necessidade de o dotar de 
especialistas capazes de assegurar com eficiência a sua prossecução, 
determino que:

1 — Ao abrigo do disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 2.º, do artigo 6.º 
e do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 262/88, de 23 de Julho, nomeio a 
licenciada Maria Luzia Meireles Coelho, do quadro de pessoal da ex-
-Direcção -Geral de Viação, para exercer funções de assessora no meu 
Gabinete, no âmbito das suas qualificações académicas e profissionais 
equiparado, para todos os efeitos legais, a adjunta do Gabinete.

2 — A presente nomeação mantém -se até ao fim do meu mandato, 
podendo ser revogada a todo o tempo.

3 — É atribuída à nomeação a remuneração mensal correspondente 
ao vencimento e despesas de representação fixadas para os adjuntos dos 
gabinetes dos membros do Governo, acrescida de subsídio de refeição 
e das demais regalias em vigor, sendo aquela remuneração a tomar por 
base na determinação dos subsídios de férias e de Natal a que tiver 
direito, nos termos da lei.

4 — O presente despacho produz efeitos a partir do dia 3 de No-
vembro.

4 de Novembro de 2008. — A Secretária de Estado dos Assuntos 
Europeus, Maria Teresa Gonçalves Ribeiro. 

 Despacho n.º 31356/2008
Nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 5.º e nos n.os 1 e 2 do 

artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 262/88, de 23 de Julho, nomeio Maria da 
Graça de Castelo Branco Sotto Mayor Serrano para exercer funções 
de secretária pessoal no meu Gabinete, com efeitos a partir de 3 de 
Novembro de 2008.

4 de Novembro de 2008. — A Secretária de Estado dos Assuntos 
Europeus, Maria Teresa Gonçalves Ribeiro. 

 Despacho n.º 31357/2008
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 262/88, 

de 23 de Julho, e no artigo 35.º do Código do Procedimento Adminis-
trativo, delego no chefe do meu Gabinete, conselheiro de embaixada 
Francisco Vaz Patto, a competência para a prática dos seguintes actos:

1) Autorizar a emissão de requisições de transportes para deslocações 
em serviço oficial, qualquer que seja o meio de transporte, bem como 
o processamento das respectivas ajudas de custo, antecipadas ou não;

2) Autorizar a constituição e movimentação de um fundo de maneio 
até ao montante máximo correspondente a um duodécimo das dotações 
orçamentais;

3) Autorizar a prestação de trabalho extraordinário e a prestação de 
trabalho em dias de descanso semanal, complementar e feriados, nos 
termos legais, bem como pagamento dos respectivos abonos;

4) Autorizar despesas com refeições do pessoal do Gabinete, nos 
termos das disposições legais aplicáveis;

5) Ao abrigo do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, delego a 
competência para autorizar a realização de despesas por conta do orça-
mento do Gabinete até aos limites das competências previstas para os 
directores -gerais no artigo 17.º do referido diploma;

6) Delego a competência para a assinatura dos pedidos de liberdades 
de créditos, nos termos do artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 155/92, de 28 
de Julho, e do n.º 26.4 da circular n.º 1255, série A, da Direcção -Geral 
da Contabilidade Pública, de 4 de Abril de 1994.

4 de Novembro de 2008. — A Secretária de Estado dos Assuntos 
Europeus, Maria Teresa Gonçalves Ribeiro. 

 Despacho n.º 31358/2008
Nos termos do artigo 27.º do Decreto -Lei n.º 427/89, de 7 de Dezem-

bro, destaco para exercer funções o meu gabinete na área da contabilidade 
a assistente administrativa especialista Margarida Maria Serras Jorge 
Jacinto Sirgado, do quadro do Ministério dos Negócios Estrangeiros, 
com efeitos a partir de 3 de Novembro de 2008.

4 de Novembro de 2008. — A Secretária de Estado dos Assuntos 
Europeus, Maria Teresa Gonçalves Ribeiro. 

 Despacho n.º 31359/2008
Nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 5.º e nos n.os 1 e 2 do 

artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 262/88, de 23 de Julho, nomeio Antónia 
Maria Pinheiro Verde, assistente administrativa especialista do qua-

dro do Ministério dos Negócios Estrangeiros, para exercer funções 
de secretária pessoal no meu Gabinete, com efeitos a partir de 3 de 
Novembro de 2008.

4 de Novembro de 2008. — A Secretária de Estado dos Assuntos 
Europeus, Maria Teresa Gonçalves Ribeiro. 

 Despacho n.º 31360/2008
Ao abrigo do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 262/88, de 23 de Julho, 

e após prévia concordância do serviço de origem, requisito para o meu 
Gabinete para exercer as funções de motorista Nuno Miguel Ferreira 
Salgueiro, com efeitos a partir de 3 de Novembro de 2008.

4 de Novembro de 2008. — A Secretária de Estado dos Assuntos 
Europeus, Maria Teresa Gonçalves Ribeiro. 

 Despacho n.º 31361/2008
Nomeio como responsável para assinatura dos pedidos de libertação 

de créditos a assistente administrativa especialista Margarida Maria 
Serras Jorge Jacinto Sirgado, nos termos do artigo 17.º do Decreto-Lei 
n.º 155/92, de 28 de Julho, e do n.º 26.4 da circular n.º 1225, série A, da 
Direcção-Geral da Contabilidade Pública, de 4 de Abril de 1994, com 
efeitos a partir de 2 de Janeiro de 2007.

4 de Novembro de 2008. — A Secretária de Estado dos Assuntos 
Europeus, Maria Teresa Gonçalves Ribeiro. 

 Despacho n.º 31362/2008
Nos termos do artigo 27.º do Decreto -Lei n.º 427/89, de 7 de Dezem-

bro, destaco para o meu gabinete para exercer funções de secretariado a 
assistente administrativa especialista Maria Elisabete Mendes Guilher-
mino Almeida, do quadro do Ministério dos Negócios Estrangeiros, com 
efeitos a partir de 3 de Novembro de 2008.

4 de Novembro de 2008. — A Secretária de Estado dos Assuntos 
Europeus, Maria Teresa Gonçalves Ribeiro. 

 Despacho n.º 31363/2008
Nos termos do artigo 27.º do Decreto -Lei n.º 427/89, de 7 de De-

zembro, destaco para o meu gabinete para exercer funções de motorista 
Luís Pedro Jacinto da Silva, do quadro do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, com efeitos a partir de 3 de Novembro de 2008.

4 de Novembro de 2008. — A Secretária de Estado dos Assuntos 
Europeus, Maria Teresa Gonçalves Ribeiro. 

 Secretaria-Geral

Aviso n.º 29041/2008
1 — Torna -se público que, por Despacho do Ministro de Estado e dos 

Negócios Estrangeiros de 20 de Outubro de 2008 e nos termos dos n.º s 
1 e 2 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 40 -A/98, de 27 de Fevereiro, se 
encontra aberto, pelo prazo de 20 dias úteis a contar da data da publi-
cação deste aviso, concurso externo de ingresso na categoria de adido 
de embaixada da carreira diplomática portuguesa.

2 — O presente concurso rege -se pelo regulamento do concurso 
externo de ingresso na categoria de adido de embaixada, da carreira 
diplomática, aprovado pelo Despacho n.º 22345/2008, do Ministro de 
Estado e dos Negócios Estrangeiros, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 167, em 29 de Agosto de 2008.

3 — O concurso é aberto para o provimento de trinta (30) vagas de 
adido de embaixada existentes no quadro I do pessoal do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros, que foram objecto de descongelamento excep-
cional através do despacho n.º 8358/2008, de 6 de Março, do Primeiro-
-Ministro e do Ministro de Estado e das Finanças, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 57, de 20 de Março de 2008.

4 — Nos termos do artigo 4.º do regulamento referido no n.º 2 do 
presente aviso, o júri do concurso externo de ingresso na categoria de 
adido de embaixada da carreira diplomática foi constituído pelo Des-
pacho n.º 28146/2008, de 20 de Outubro, do Ministro de Estado e dos 
Negócios Estrangeiros, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 213, em 3 de Novembro de 2008.

5 — Os candidatos aprovados no termo do concurso serão admitidos 
na categoria de adido de embaixada da carreira diplomática portuguesa 
até ao limite do número de lugares vagos postos a concurso.

6 — Compete genericamente aos funcionários do serviço diplomático 
o desempenho das funções diplomáticas e consulares que se encontram 
definidas no Estatuto da Carreira Diplomática, nas convenções de Viena 
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sobre relações diplomáticas e sobre relações consulares e nos demais 
diplomas legais pertinentes. Os funcionários diplomáticos exercem as 
respectivas funções nos serviços internos e nos serviços externos do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros, em conformidade com o interesse 
do serviço público, constituindo um corpo especial da Administração 
Pública, sujeito a exigências específicas de representação do Estado, 
defesa dos seus interesses na ordem externa e protecção dos cidadãos 
portugueses no estrangeiro, estando vinculados estatutariamente a um 
regime de mobilidade e exclusividade profissional.

7 — Poderão ser opositores ao presente concurso os cidadãos por-
tugueses maiores possuidores de uma licenciatura ou grau académico 
mais elevado conferido por universidade ou estabelecimento de ensino 
superior português ou estrangeiro, devidamente reconhecido.

8 — Para além dos requisitos enunciados no número anterior, só pode-
rão ser admitidos a concurso os candidatos que preencham os requisitos 
gerais para o provimento em funções públicas, designadamente:

a) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quando 
obrigatório;

b) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito 
para o exercício das funções a que se candidata;

c) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao exer-
cício das funções e ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.

9 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em caso 
de dúvida sobre a situação que descreveu, a apresentação de elementos 
comprovativos das suas declarações.

10 — O requerimento de admissão a concurso deverá ser obrigato-
riamente formalizado mediante requerimento modelo tipo (formulário 
n.º 1538, INCM) aprovado para o efeito, distribuído em regime de 
exclusividade pela Imprensa Nacional -Casa da Moeda, S. A.

11 — O requerimento modelo tipo de admissão a concurso deverá ser 
acompanhado unicamente dos seguintes documentos:

a) Certidão do registo de nascimento válida;
b) Documento comprovativo das habilitações literárias;
c) Duas fotografias de identificação a cores.

Para efeitos de submissão a concurso, serão aceites as fotocópias 
autenticadas e, bem assim, as fotocópias simples dos documentos men-
cionados nas alíneas a) e b), não devendo os candidatos transmitir os 
documentos originais das suas habilitações literárias.

12 — As candidaturas deverão apresentar os documentos mencionados 
no número anterior pela seguinte ordem:

1) Requerimento de candidatura — formulário n.º 1538, INCM;
2) Certidão do registo de nascimento válida;
3) Documento comprovativo das habilitações literárias e documento de 

reconhecimento de habilitações estrangeiras, tratando -se de habilitações 
literárias obtidas pelo candidato em país estrangeiro.

13 — Os candidatos possuidores de habilitações literárias obtidas em 
país estrangeiro deverão apresentar em simultâneo com o documento 
comprovativo das suas habilitações o correspondente documento de 
reconhecimento de habilitações estrangeiras, previsto pela legislação 
portuguesa aplicável.

14 — A falta de apresentação, deficiência ou irregularidade dos docu-
mentos mencionados, bem como a falta ou deficiência de preenchimento 
do próprio requerimento de admissão ao concurso, determina a exclusão 
do candidato nos termos do artigo 9.º do regulamento mencionado no 
n.º 2 do presente aviso.

15 — Os candidatos deverão proceder à aposição por colagem de uma 
das fotografias de identificação no local do formulário de requerimento 
reservado para o efeito.

16 — As candidaturas, compreendendo o requerimento de admissão ao 
concurso, bem como os respectivos documentos de instrução referidos no 
n.º 11 do presente aviso, deverão ser exclusivamente remetidas pelo correio, 
sob registo e com aviso de recepção, até ao termo do prazo de apresenta-
ção de candidaturas, para o seguinte endereço: Serviço de Expediente do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros, Largo do Rilvas, 1399 -030 Lisboa.

17 — O requerimento e os respectivos documentos de instrução, a 
remeter exclusivamente por via postal, deverão ser expedidos dentro de 
envelope de formato A4, dirigido ao Serviço de Expediente do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros, nos termos do número anterior, contendo a 
seguinte menção: “Concurso externo de ingresso na carreira diplomática.”

18 — O preenchimento do requerimento de admissão ao concurso 
(formulário n.º 1538, INCM) deverá ser feito em letra maiúscula e em 
caracteres legíveis, seguindo atentamente as instruções correspondentes no 
verso. Em particular, os candidatos deverão indicar o endereço postal para 
onde lhes poderá ser remetido qualquer expediente relativo ao concurso.

19 — Os candidatos deverão preencher com particular cuidado os 
campos reservados aos contactos telefónicos pessoais e à assinatura 
completa conforme o bilhete de identidade em vigor, sendo necessária a 
apresentação deste último no âmbito das provas públicas do concurso.

20 — O prazo de apresentação das candidaturas tem início no 1.º 
dia útil imediato à data de publicação do presente aviso no Diário da 
República. Consideram -se entregues dentro do prazo os requerimentos 
e os respectivos documentos de instrução cujo registo postal tenha sido 
efectuado até ao termo do último dia útil do prazo estipulado no presente 
aviso de abertura. Os documentos expedidos em data anterior à abertura 
do prazo de apresentação de candidaturas ou expedidos em data posterior 
à do termo daquele prazo não poderão ser admitidos.

21 — Findo o prazo de apresentação de candidaturas, e concluída 
a verificação da conformidade das mesmas com o regulamento do 
concurso, será publicada no Diário da República, 2.ª série, a lista pro-
visória dos candidatos admitidos ao concurso e dos excluídos, com 
indicação fundamentada dos motivos de exclusão. A lista provisória, 
igualmente divulgada no endereço Internet do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros — www.mne.gov.pt — indicará aos candidatos admitidos 
o local, data, horário e demais condições de prestação da primeira prova 
do concurso.

22 — Nos termos do artigo 11.º do regulamento do concurso men-
cionado no n.º 2 do presente aviso, o concurso será constituído por 
um conjunto de provas de admissão prévia, por uma prova escrita de 
conhecimentos, por uma prova oral de conhecimentos e por uma en-
trevista profissional.

As provas de admissão prévia serão as seguintes:
a) Prova escrita de língua portuguesa;
b) Prova escrita de língua inglesa;
c) Exame psicológico.

23 — Serão eliminatórios a prova escrita de língua portuguesa, a 
prova escrita de língua inglesa, o exame psicológico e as provas escrita 
e oral de conhecimentos.

24 — Estas provas serão classificadas de acordo com a escala de 0 
a 20 valores, com excepção do exame psicológico, que será objecto de 
uma apreciação global, visando a definição do candidato como Admitido 
ou Não admitido no concurso.

25 — Nas demais provas eliminatórias, serão excluídos os candidatos 
cuja classificação seja inferior a 14 valores.

26 — A entrevista profissional será classificada de acordo com a 
escala de 0 a 20 valores e terá por finalidade estabelecer a seriação 
final dos candidatos.

27 — O programa do concurso inclui todas as matérias de Relações 
Internacionais, História e História Diplomática Portuguesa, Direito In-
ternacional e Direito da União Europeia, Política Económica e Relações 
Económicas Internacionais, constantes da lista de temas do programa 
do concurso, publicada em anexo ao regulamento referido no n.º 2 do 
presente aviso.

28 — A pesquisa e selecção de bibliografia referente aos três grupos 
de matérias do concurso constituem livre escolha dos candidatos.

29 — Os actos regulamentares e administrativos relativos ao con-
curso, designadamente as listas a que se referem os artigos 9.º, 10.º 
e 13.º do regulamento, são publicados no Diário da República, 2.ª 
série, e divulgados no endereço Internet do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros — www.mne.gov.pt.

30 — Recomenda -se aos candidatos a consulta regular ao endereço 
Internet do Ministério dos Negócios Estrangeiros que contém o con-
junto dos diplomas legais e actos administrativos relativos ao concurso, 
bem assim como exemplos de provas escritas realizadas em anteriores 
concursos.

31 — Nos termos do despacho conjunto n.º 373/2000, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 77, de 31 de Março de 2000, faz -se 
constar a seguinte menção: “Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º 
da Constituição, a Administração Pública, enquanto entidade emprega-
dora, promove activamente uma política de igualdade de oportunidades 
entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão pro-
fissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e 
qualquer forma de discriminação.”

27 de Novembro de 2008. — O Secretário -Geral, Vasco Valente. 

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Caixa Geral de Aposentações, I. P.

Aviso n.º 29042/2008
Nos termos do disposto no Decreto -Lei n.º 250/99, de 7 de Julho, 

conjugado com o artigo 100.º do Decreto -Lei n.º 498/72, de 9 de Dezem-
bro (Estatuto da Aposentação), torna -se público que o ex -militar grande 
deficiente do serviço efectivo normal (GDSEN) a seguir identificado 




