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escrita no prazo de 20 (vinte) dias úteis, a contar da data da publicação
do presente aviso.
O processo disciplinar encontra-se nas instalações do Serviço de
Auditoria e Inspeção/Sul, da Direção-Geral de Reinserção e Serviços
Prisionais, durante o período e nas horas normais de expediente.
24 de julho de 2018. — O Subdiretor-Geral, João Paulo Carvalho.
311810118

Instituto dos Registos e do Notariado, I. P.
Aviso (extrato) n.º 17317/2018
Nos termos e para efeitos previstos nos artigos 80.º e 114.º do Decreto
Regulamentar n.º 55/80, de 8 de outubro, faz-se público para efeitos
de consulta, que foi divulgada na página eletrónica do IRN, I. P. a lista
de antiguidade dos conservadores, notários e oficiais dos registos e
do notariado relativa a 31-12-2017, aprovada por despacho da Vice-Presidente do Conselho Diretivo, de 07-09-2018.
Da organização da referida lista cabe reclamação, no prazo de 60 dias
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República.
27 de setembro de 2018. — A Vice-Presidente do Conselho Diretivo,
Sofia Margarida Baptista Cruz de Carvalho e Campos Miranda.
311772843

ADJUNTO E ECONOMIA
Gabinete do Ministro
Despacho n.º 11134/2018
1 — Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1
a 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de
janeiro, designo a licenciada Ana Laura Alves Gonçalves e Silva Gil
Leitão, jornalista da RTP/Antena 1, para exercer as funções de técnica
especialista do meu Gabinete, na área da sua especialidade.
2 — Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do referido decreto-lei, o estatuto remuneratório da designada é equivalente ao estabelecido
para o cargo de adjunto.
3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto-lei,
a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho.
4 — Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei, o
presente despacho produz efeitos desde 15 de outubro de 2018.
5 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do já citado decreto-lei, publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
19 de outubro de 2018. — O Ministro Adjunto e da Economia, Pedro
Gramaxo de Carvalho Siza Vieira.
ANEXO
Nota curricular
Dados pessoais:
Ana Laura Alves Gonçalves e Silva Gil Leitão.
Nacionalidade — portuguesa.
Data de nascimento — 12 de novembro de 1977.
Experiência profissional:
Técnica especialista no Gabinete do Ministro Adjunto, 2017-2018,
jornalista na RTP — Rádio e Televisão de Portugal, 2006-2017, jornalista
da Editoria de Política, da Antena 1, 2014-2017, edição de noticiários,
programas e especiais de informação, reportagens nas áreas social,
económica, cultural, científica, entrevistas sobre variados assuntos nacionais e estrangeiros, acompanhamento e cobertura de campanhas
eleitorais autárquicas, legislativas e presidenciais, Jornal de Aguiar da
Beira, jornalista, 2005-2006, Jornal Universitário de Coimbra A Cabra, jornalista, 1998-2003, Rádio Universidade de Coimbra: jornalista
1999-2003, editora-adjunta de política local e nacional, 1999, editora de
política educativa, 2000, diretora-adjunta de informação, de fevereiro
de 2001, diretora de informação, 2002-2003, orientadora de estágios e
formadora de editores, 2001-2003.
Organização, em parceria com o CENJOR, do curso de Jornalismo
Radiofónico, 2002, coordenação da seleção de jornalistas e cursos de

informação, 2002-2004, candidatos, membro do Conselho Fiscal do
ano 2003-2004. Formadora na área de Fontes de Informação, Ética e
Deontologia, 2004, Associação de Profissionais de Relações Internacionais de Instituições de Ensino Superior Portuguesas, UC — Universidade de Coimbra, Secretária Administrativa e Relações Públicas,
2003-2004, Galas Erasmus: “All Nations Home — University of
Coimbra”, e “The World Meeting Point”, do Gabinete de Relações
Internacionais da Universidade de Coimbra, apresentadora edições
de 2002 e 2003. Gala Internacional dos Pequenos Cantores de Coimbra, apresentadora, 2002, Congresso «Pensar Portugal», promovido
pela Associação Nacional de Jovens Jornalistas, coordenadora dos
Workshops 2000.
Habilitações académicas e profissionais:
Estágio curricular na redação da Rádio Renascença, RFM e
Mega FM, janeiro-abril de 2005, em Lisboa, com classificação final
de 18 valores;
Licenciatura em Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade
de Coimbra, 2005, com classificação final de 13 valores;
Frequência da licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra, 2006-2009;
I Curso de Introdução às Ciências Médico-Legais e Forenses para
Jornalistas, pelo Instituto de Medicina Legal, em Coimbra, 2007;
Curso de Formação de Produtores de Informação da Rádio e Televisão
de Portugal, S. A., realizado pelo Centro de Formação da RTP, 2006;
Diversas Ações de Formação Profissional, ministradas pelo Centro
de Formação da RTP, rádio, técnicas vocais, edição, televisão, dalete,
2006-2017;
CAP — Curso de Formação Profissional de Formação Pedagógica
Inicial de Formadores, realizado pelo Instituto do Emprego e Formação
Profissional, 2004, tendo obtido a classificação final de 5 numa escala
de 0 a 5;
Curso de Aperfeiçoamento em Fotojornalismo, de 180 horas, pelo
Centro Protocolar de Formação Profissional para Jornalistas — CENJOR, 2003;
XII Curso de Verão do Instituto de História Contemporânea, «As
Revoluções Contemporâneas», pela Universidade Nova de Lisboa,
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, 2002;
CENJOR — Curso de Aperfeiçoamento de Jornalismo Radiofónico,
120 horas, 2002;
Curso de Televisão e Imagem, promovido pelo Clube Português de
Artes e Ideias, inserido no programa PAIDEIA, 1995;
Moderadora do Congresso Comemorativo do 25.º Aniversário da
APPC — Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral de Faro, com o
tema «Para Além da Diferença — Desafios e Oportunidades, 2007;
Moderadora do debate promovido pelo Grupo Ecológico da AAC,
subordinado ao tema «Reflorestação em Portugal», Coimbra, 2004;
Coautora do Livro de Estilo da Rádio Universidade de Coimbra,
junho de 2001.
311826798
Despacho n.º 11135/2018
1 — Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º, nos
n.os 1 e 2 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012,
de 20 de janeiro, designo para exercer as funções de adjunto do meu
Gabinete Nuno Miguel de Brito e Silva Gonçalves, técnico superior
do mapa de pessoal do IAPMEI — Agência para a Competitividade e
Inovação, I. P.
2 — O designado fica autorizado a exercer as atividades previstas
nas alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 11/2012,
de 20 de janeiro.
3 — Os encargos com a remuneração do designado são assegurados
pelo serviço de origem, IAPMEI — Agência para a Competitividade
e Inovação, I. P., após o acordo deste, nos termos dos n.os 12 e 13 do
artigo 13.º do mesmo decreto-lei.
4 — Para efeitos do disposto na alínea a) do artigo 12.º do Decreto-Lei
n.º 11/2012, de 20 de janeiro, a nota curricular do designado é publicada
em anexo ao presente despacho.
5 — Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei, o
presente despacho produz efeitos desde 15 de outubro de 2018.
6 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do já citado decreto-lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e promova-se a
respetiva publicitação na página eletrónica do Governo.
19 de outubro de 2018. — O Ministro Adjunto e da Economia, Pedro
Gramaxo de Carvalho Siza Vieira.

