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Nota curricular

Entre 1995 e 2002 trabalhou como motorista pessoal.
De 2003 a 2005, exerceu funções de motorista na empresa Easybus.
Entre janeiro de 2005 e julho de 2012, exerceu funções de motorista
particular na empresa MAJORE.
De março de 2013 a agosto de 2017 exerceu funções de motorista na
empresa Visabeira. Motorista no Gabinete do Secretário de Estado da
Presidência do Conselho de Ministros do XXI Governo Constitucional
(2017-2019).
312136662
Despacho n.º 2902/2019
1 — Ao abrigo do disposto na alínea d) 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 Secretária Pessoal
do meu gabinete a licenciada Bárbara Vieira Sordero de Pinho Récio
Nunes de Almeida.
2 — 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 da designada é publicada
em anexo ao presente despacho.
3 — Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei, o
presente despacho produz efeitos a 18 de fevereiro de 2019.
4 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado
decreto-lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.
1 de março de 2019. — O Secretário de Estado da Presidência do
Conselho de Ministros, Tiago Barreto Caldeira Antunes.
Nota Curricular
Licenciou-se em Relações Públicas e Publicidade pelo Instituto das
Novas Profissões.
Desempenhou funções de Secretária Pessoal do Secretário de Estado
da Presidência do Conselho de Ministros, Secretária Pessoal da Secretária
de Estado Adjunta e da Defesa Nacional do XX Governo Constitucional;
da Secretária de Estado Adjunta e da Defesa Nacional do XIX Governo
Constitucional; do Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional
do XIX Governo Constitucional. Foram-lhe atribuídos louvores com
publicação em Diário da República.
Exerceu funções de Secretariado e Controle de projetos na produtora
de cinema e teatro, JumpCut, L.da, e Secretariado na Estrutura de Missão
Parcerias Saúde.
312136492
Despacho n.º 2903/2019
1 — Ao abrigo do disposto na alínea d) 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 Secretária Pessoal do meu gabinete a licenciada Paula Alexandre Cunha Coelho Ferreira, secretária de
administração na SPdH — Serviços Portugueses de Handling, S. A.
2 — 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 da designada é publicada
em anexo ao presente despacho.
3 — Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei, o
presente despacho produz efeitos a 18 de fevereiro de 2019.
4 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado
decreto-lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.
1 de março de 2019. — O Secretário de Estado da Presidência do
Conselho de Ministros, Tiago Barreto Caldeira Antunes.
Nota Curricular
Licenciada em Economia pela Universidade Lusíada Lisboa.
1.ª Escriturária — Sociedade Lisbonense de Papelarias, L.da (1993/1998);
1.ª Escriturária — Brandão e Nogueira, L.da (1999/2000); Assistente
Parlamentar do Grupo Parlamentar do Partido Socialista (2000/2005);
Secretária Pessoal do Gabinete do Primeiro-Ministro (2005/2009); Secretária Pessoal do Secretário de Estado Adjunto do Primeiro Ministro
(2009/2011); Secretária de Administração SPdH — Serviços Portugueses
de Handling, S. A. (2014/2017); Secretária Pessoal do Gabinete do Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros (2017/2019).
312136524
Despacho n.º 2904/2019
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, no n.º 7 do artigo 4.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 funções de Motorista no meu gabinete,

Miguel da Costa Soares Duarte, assistente operacional motorista, do mapa
de pessoal da Secretaria Geral da Presidência do Conselho de Ministros.
2 — Os encargos com a remuneração do designado são assegurados
pela Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros e pelo
orçamento do meu gabinete, nos termos do n.º 14 do artigo 13.º do
Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro.
3 — 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.
4 — Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei, o
presente despacho produz efeitos a 18 de fevereiro de 2019.
5 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado
decreto-lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.
1 de março de 2019. — O Secretário de Estado da Presidência do
Conselho de Ministros, Tiago Barreto Caldeira Antunes.
Nota curricular
12.º ano de escolaridade no IEFP, no Centro de Novas Oportunidades
da Escola Marquês de Pombal — CFAE Calvet Magalhães, em 12 de
dezembro de 2011.
De março de 1989 a 1991 exerceu funções de motorista no Ministério
do Ambiente nos XI e XII Governos Constitucionais.
De novembro de 1991 a março de 2004 exerceu funções de motorista
na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional.
Em julho de 2004 a março de 2005 exerceu funções de motorista no
Ministério do Ambiente no XVI Governo Constitucional.
Em março 2005 a junho de 2011 exerceu funções de motorista na
Presidência do Conselho de Ministros nos XVII e XVIII Governos
Constitucionais.
Em junho de 2011 até a 13 de abril de 2013 exerceu funções de motorista no Gabinete do Secretário de Estado da Presidência do Conselho
de Ministros no XIX Governo Constitucional.
De 13 de abril de 2013 até a 30 de outubro de 2015 exerceu funções
de motorista no Gabinete do Ministro da Presidência e dos Assuntos
Parlamentares no XIX Governo Constitucional. De 30 de outubro de
2015 a 26 de novembro de 2015 exerceu funções de motorista no Gabinete do Ministro da Presidência e do Desenvolvimento Regional no
XX Governo Constitucional.
Em 2005 realizou um curso de formação de Técnicas de Condução
administrada pelo Corpo de Segurança Pessoal.
Formação técnica nos Cursos de BMW Experience no ano de 2011 e
BMW River — Training em 2000.
Formação em inglês na Presidência do Conselho de Ministros no
decurso do ano de 2010. Em cada gabinete governamental onde exerceu
funções de motorista foram atribuídos louvores com publicação em
Diário da República.
Cumpriu o Serviço Militar obrigatório no Regimento de Comandos
da Amadora no ano de 1980, onde obteve um louvor atribuído pelo
Comandante do Regimento de Comandos.
312136695
Despacho n.º 2905/2019
1 — Ao abrigo do disposto na alínea d) 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 Secretária Pessoal do meu
gabinete, a licenciada Sílvia Alexandra Mendes-Gordo Pereira.
2 — 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 da designada é publicada
em anexo ao presente despacho.
3 — Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei, o
presente despacho produz efeitos a 18 de fevereiro de 2019.
4 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado
decreto-lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.
1 de março de 2019. — O Secretário de Estado da Presidência do
Conselho de Ministros, Tiago Barreto Caldeira Antunes.
Nota Curricular
Licenciada em Línguas, Literaturas e Culturas pela Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa.
Bolseira de investigação na Faculdade de Direito da Universidade
de Lisboa e no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da
Universidade de Lisboa.
Secretária pessoal no Gabinete do Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros do XXI Governo Constitucional
(2017-2019).
312136549

