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PARTE B
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Secretário-Geral
Despacho (extrato) n.º 6188/2019
Nos termos do n.º 6 do artigo 46.º da Lei de Organização e Funcionamento dos Serviços da Assembleia da República, republicada pela
Lei n.º 28/2003, de 30 de julho, por despacho do Presidente do Grupo
Parlamentar do Partido Social Democrata, de 29 de maio de 2019, foram
nomeados para exercerem funções no Grupo Parlamentar do Partido
Social Democrata, com efeitos a partir do dia 1 de junho de 2019:

Organização e Funcionamento dos Serviços da Assembleia da República, republicada pela Lei n.º 28/2003, de 30 de julho, são nomeados
os seguintes assessores:
Doutor José Ricardo Borges Alves, com efeitos a partir do dia 1 de
junho de 2019.
Dr. Luís Filipe Mota Almeida, com efeitos a partir do dia 15 de
agosto de 2019.
17 de junho de 2019. — O Secretário-Geral, Albino de Azevedo
Soares.
312382587
Despacho (extrato) n.º 6190/2019

Assessor
Licenciado Luís Carlos de Bernardes Rebelo
Motorista
Vítor Rafael dos Santos Mendes
17 de junho de 2019. — O Secretário-Geral, Albino de Azevedo Soares.
312382392
Despacho (extrato) n.º 6189/2019
Por despacho do Deputado (não inscrito) Paulo Trigo Cortez Pereira,
de 11 de junho de 2019, nos termos do n.º 6 do artigo 46.º da Lei de

Por despacho do Presidente do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, de 6 de junho de 2019, nos termos do n.º 6 do artigo 46.º da
Lei de Organização e Funcionamento dos Serviços da Assembleia da
República, republicada pela Lei n.º 28/2003, de 30 de julho, cessou
funções no Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, com efeitos a
partir do dia 1 de junho de 2019, inclusive:
Ricardo Silva Vicente, do cargo de assistente parlamentar.
18 de junho de 2019. — O Secretário-Geral, Albino de Azevedo
Soares.
312383794

PARTE C
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

geiros, para o qual foi nomeada pelo Despacho (extrato) n.º 6461/2017,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 143, de 26 de julho».

Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género

18 de junho de 2019. — A Diretora Adjunta do Departamento Geral
de Administração, Maria da Luz Andrade.
312385568

Aviso n.º 11094/2019
A Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género pretende proceder ao preenchimento de um posto de trabalho na carreira de técnico
superior, por recurso à mobilidade de trabalhador (a), nos termos do
disposto nos artigos 92.º e seguintes da Lei n.º 35/2014, de 20 junho,
para o exercício de funções no Núcleo para a Promoção da Cidadania
e Igualdade de Género.
A presente oferta de emprego e os requisitos a observar na respetiva
candidatura, serão publicados na Bolsa de Emprego Público (www.bep.
gov.pt), no 1.º dia útil seguinte à publicação do presente aviso.
27 de junho de 2019. — O Vice-Presidente, Carlos Duarte.
312404667

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Secretaria-Geral

Despacho (extrato) n.º 6191/2019
1 — Por despacho do Ministro dos Negócios Estrangeiros, de 11 de
junho de 2019, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 11.º
do Decreto-Lei n.º 127/2010, de 30 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 91/2011, de 26 de julho, pelo Decreto-Lei n.º 118/2012, de 15 de
junho, e pelo Decreto-Lei n.º 116/2015, de 23 de junho, foi determinada
a cessação da comissão de serviço de Jorge Manuel Martins Borrego,
pelo decurso da sua duração máxima, no cargo de conselheiro técnico
principal junto do Consulado-Geral de Portugal em Barcelona, com
produção de efeitos a 30 de junho de 2019.
2 — Determina-se ainda, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 11.º
do referido Decreto-Lei n.º 127/2010, de 30 de novembro, que a data
efetiva de saída de Jorge Manuel Martins Borrego seja a 31 de agosto
de 2019.
18 de junho de 2019. — A Diretora Adjunta do Departamento Geral
de Administração, Maria da Luz Andrade.
312386401

Declaração de Retificação n.º 568/2019

Despacho (extrato) n.º 6192/2019

Por ter sido publicado com inexatidão, no Diário da República,
2.ª série, n.º 113, de 14 de junho, o Despacho (extrato) n.º 5657/2019,
retifica-se que onde se lê «seja exonerada do cargo de Chefe de Divisão
de Assuntos Institucionais, integrado na Direção de Serviços de Assuntos
Institucionais da Direção-Geral de Assuntos Europeus, do Ministério dos
Negócios Estrangeiros» deve ler-se «seja exonerada do cargo de Chefe
de Divisão da Organização do Tratado do Atlântico Norte, integrado
na Direção de Serviços para os Assuntos de Segurança e de Defesa da
Direção-Geral de Política Externa, do Ministério dos Negócios Estran-

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, alterada pela Lei n.º 51/2005, de
30 de agosto, pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, pela Lei
n.º 3-B/2010, de 28 de abril, pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro,
pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto e pela Lei n.º 128/2015, de entre trabalhadores em funções públicas contratados ou designados por
tempo indeterminado, licenciados, dotados de competência técnica e

