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ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Gabinete do Ministro
Despacho n.º 10818/2019
Sumário: Designação de Ivo Miguel Frade Cavaco para exercer as funções de motorista do Gabinete do Ministro da Administração Interna.

1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos números 1 a 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º, todos do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, designo, para exercer as funções de
motorista no meu Gabinete, Ivo Miguel Frade Cavaco, assistente operacional do mapa de pessoal
do Ministério da Defesa Nacional.
2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto-lei, a nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho, o qual produz efeitos a partir de 26 de outubro
de 2019.
3 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página
eletrónica do Governo.
6 de novembro de 2019. — O Ministro da Administração Interna, Eduardo Arménio do Nascimento Cabrita.
ANEXO
Nota curricular

Ivo Miguel Frade Cavaco nasceu no Montijo a 18 de abril de 1976. Detém o Ensino Secundário
e formação profissional na área da condução que obteve no Exército Português onde ingressou
em 1996, transportou altas entidades (1996 a 2005), transitou através de concurso para a Função
Pública em 2005 como motorista de ligeiros ao serviço dos Secretário Gerais Adjuntos do Ministério
da Defesa Nacional (2005 a 2007), Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental
como motorista (2007 a 2011).
De junho de 2011 a 26 de novembro de 2015 como motorista do Secretário de Estado do Mar.
De 30 de outubro de 2015 a 26 de novembro de 2015 como motorista do Secretário de Estado
do Mar.
De 26 de novembro de 2015 a 26 de outubro de 2019 como motorista da Ministra do Mar.
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