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Nota Biográfica
I — Dados Pessoais e habilitações académicas
Carla Madalena de Oliveira Ferreira de Seixas Monteiro, nascida a 

7 de Outubro de 1975, natural de Lisboa.
Licenciatura em Contabilidade e Administração — Ramo Adminis-

tração Pública pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração 
de Lisboa (2004).

II — Experiência Profissional
Técnica Superior da Divisão de Orçamento e Contabilidade da 

Secretaria -geral do Ministério da Administração Interna desde 
1/7/2007;

Técnica Superior da Divisão de Orçamento e Contabilidade da Direção 
Geral do Património desde 15/5/2000 até 30/6/2007;

Técnica de Contabilidade na empresa Newsourcing — Gestão Infor-
mática, L.da, desde 1/7/1998.

206695423 

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Autoridade Tributária e Aduaneira

Aviso n.º 1251/2013
Faz-se público que, por despacho de 21/01/2013 do Diretor-Geral 

da Autoridade Tributária e Aduaneira, foi sancionada a alteração do 
júri do estágio para inspetor tributário, nível 1, grau 4, no âmbito do 
concurso externo de admissão ao período experimental, aberto por 
Aviso publicado no D.R. 2.ª série nº 87, de 05/05/2010, na sequência 
da passagem à aposentação do anterior presidente, ficando o mesmo 
assim constituído:

Presidente: Dr. José Maria Isaac Carvalho, Diretor de Finanças
Vogais Efetivos:
Dr. Fernando Augusto Fonseca Parsotam, Chefe de Divisão, que 

substituirá o presidente do júri nas suas faltas e impedimentos
Dr. José António Costa Alves, Técnico Jurista Assessor Principal
Dr. Carlos Alexandre Eira Matos Borges, Chefe de Divisão
Dr. Hélder António Serra Leal, IT 1, Chefe de Equipa
Vogais Suplentes:
Dr.ª Telma Filipa Antunes Lopes Lourenço, IT 1, Chefe de Equipa
Dr.ª Teresa Manuel Traquina Alves Belo Cardoso, TAT 2
22 de janeiro de 2013. — O Chefe de Divisão, em substituição, 

Manuel Pinheiro.
206697902 

 Entidade de Serviços Partilhados
da Administração Pública, I. P.

Aviso n.º 1252/2013
Informa -se que o acordo quadro de seguro automóvel, em vigor desde 

20 de fevereiro de 2011 pelo prazo de dois anos, com possibilidade de 
renovação, foi denunciado, terminando o seu período de vigência a 20 
de fevereiro de 2013.

Nesse sentido cumpre prestar os seguintes esclarecimentos:
1 — Os contratos celebrados ao abrigo do referido acordo quadro 

produzem efeitos pelo período no mesmo estabelecido, de acordo com 
o definido no artigo 20.º do Caderno de Encargos do acordo quadro;

2 — O acordo quadro manter -se -á em vigor para todos os proce-
dimentos que tenham sido iniciados antes do termo do seu prazo de 
vigência.

22 de janeiro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da eSPap, I. P., 
Paulo Magina.

206697684 

 MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Secretaria-Geral

Despacho (extrato) n.º 1588/2013
Considerando que os cargos de direção intermédia de 2.º grau são 

recrutados por procedimento concursal, nos termos dos artigos 20.º e 
21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterado e republicada pela Lei 

n.º 64/2011, de 22 de dezembro, de entre trabalhadores em funções pú-
blicas contratados ou designados por tempo indeterminado, licenciados, 
dotados de competência técnica e aptidão para o exercício de funções 
de direção, coordenação e controlo que reúnam quatro anos de experi-
ência profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo 
exercício ou provimento seja exigível uma licenciatura;

Considerando que o licenciado Jorge Álvaro Castelbranco Soares, 
reúne todos os requisitos legais de provimento no cargo;

Considerando que foram cumpridas todas as formalidades legais 
inerentes ao procedimento concursal tendente ao provimento do cargo 
de Chefe de Divisão da Política Comercial, integrada na Direção de 
Serviços de Política Comercial Comum da Direção -Geral dos Assuntos 
Europeus;

Considerando que, ponderados os resultados do procedimento con-
cursal, o júri considerou que o candidato, licenciado Jorge Álvaro Cas-
telbranco Soares, reúne todas as condições para o exercício do cargo, 
recaindo sobre ele a sua escolha;

Nos termos do disposto no n.º 9 do artigo 21.º da lei acima citada, por 
Despacho do Secretário -Geral, de 3 de janeiro de 2013, foi designado, 
em comissão de serviço, pelo período de três anos, renovável, por iguais 
períodos de tempo, no cargo de Chefe de Divisão da Política Comer-
cial, integrada na Direção de Serviços de Política Comercial Comum 
da Direção -Geral dos Assuntos Europeus, Jorge Álvaro Castelbranco 
Soares, pertencente à carreira técnica superior do mapa de pessoal do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros.

O referido despacho produz efeitos na data da sua assinatura.

Sinopse Curricular
Dados Biográficos:
Nome: Jorge Álvaro Castelbranco Soares
Data de Nascimento/Naturalidade: 20 de novembro de 1965, Luanda, 

Angola
Habilitações Académicas: Licenciatura em Relações Internacionais 

pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas; Pós -graduação 
em Comércio Internacional pela Associação Industrial Portuguesa

Experiência Profissional:
Técnico Superior da Direção de Serviços do Licenciamento do Comér-

cio Externo, da Direção Geral das Relações Económicas Internacionais, 
de agosto de 1993 a setembro de 1996;

Técnico Superior da Direção de Serviços das Organizações Eco-
nómicas Internacionais, da Direção Geral das Relações Económicas 
Internacionais, de outubro de 1996 a setembro de 2001;

Chefe de Divisão, de janeiro de 2000 a setembro de 2001;
Conselheiro Técnico Principal na Representação Permanente de Por-

tugal junto da União Europeia de setembro de 2001 a julho de 2008, 
tendo sido o representante nacional junto Comité 133.º Serviços, Grupo 
de Trabalho do Conselho sobre Mercados Públicos, Grupo de Trabalho 
do Conselho sobre Produtos de Base, Grupo de Trabalho do Conselho 
sobre o Sistema de Preferências Generalizadas da União Europeia; no 
âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, 
desempenhou as funções de Presidente do Comité 133.º Serviços e 
do Grupo de Trabalho do Conselho sobre o Sistema de Preferências 
Generalizadas da União Europeia;

Assessor da Direção de Serviços das Relações Externas, da Direção 
Geral dos Assuntos Europeus, de setembro de 2008 a janeiro de 2012;

Conselheiro Comercial da Delegação da União Europeia em Brasília, 
de fevereiro de 2010 a janeiro de 2012;

Assessor da Direção de Serviços da Política Comercial Comum, da 
Direção Geral dos Assuntos Europeus, em março de 2012;

Chefe de Divisão de Política Comercial Comum, em regime de subs-
tituição, a 1 de novembro de 2012.

18 de janeiro de 2013. — O Diretor do Departamento Geral de Ad-
ministração, José Augusto Duarte.

206697132 

 Despacho (extrato) n.º 1589/2013
Considerando que os cargos de direção intermédia de 1.º grau são 

recrutados por procedimento concursal, nos termos dos artigos 20.º e 
21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterado e republicada pela Lei 
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, de entre trabalhadores em funções pú-
blicas contratados ou designados por tempo indeterminado, licenciados, 
dotados de competência técnica e aptidão para o exercício de funções 
de direção, coordenação e controlo que reúnam seis anos de experiên-
cia profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo 
exercício ou provimento seja exigível uma licenciatura;

Considerando que a licenciada Maria Cristina da Costa Álvares 
Rosmaninho Falcão de Campos, reúne todos os requisitos legais de 
provimento no cargo;




