PARTE C

Diário da República, 2.ª série
N.º 56

19 de março de 2020

Pág. 76

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Gabinete do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros
Despacho n.º 3452/2020
Sumário: Designa Ana Rita Freitas Monteiro Ferreira adjunta do Gabinete.

1 — Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º
e do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, designo para exercer as funções de
adjunta do meu Gabinete a doutorada Ana Rita Freitas Monteiro Ferreira, adida de Embaixada do
mapa de pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto-lei, a nota curricular da designada
é publicada em anexo ao presente despacho, que produz efeitos desde 1 de março de 2020.
3 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página
eletrónica do Governo.
2 de março de 2020. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Ernesto
Santos Silva.
ANEXO

Ana Rita Freitas Monteiro Ferreira é doutorada em Ciência Política pelo Instituto de Estudos
Políticos da Universidade Católica Portuguesa e licenciada em Ciências da Comunicação, variante
de Jornalismo, pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
Aprovada no concurso de admissão aos lugares de adido de embaixada, aberto em 11 de abril
de 2017. Adida de Embaixada, na Secretaria de Estado, em 2 de abril de 2018.
Desempenhou funções como Técnica Especialista no Gabinete da Secretária de Estado Adjunta
do Primeiro-Ministro do XXI Governo Constitucional (de janeiro de 2016 a abril de 2018).
Foi Professora Auxiliar de Ciência Política na Universidade da Beira Interior (de outubro de 2014
a abril de 2018); bolseira de Doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia (de janeiro
de 2010 a dezembro de 2013); investigadora visitante na Universidade de Brown (com bolsa de
investigação da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, de janeiro a maio de 2014);
professora visitante na Universidade Católica de Moçambique (de fevereiro a maio de 2013 e em
agosto de 2015); estudante visitante de Doutoramento na Universidade Oxford (de abril a julho de
2011); investigadora júnior da Fundação Res Publica (de março a dezembro de 2009); jornalista
estagiária nos jornais “Expresso” e “Público” (de setembro de 2004 a fevereiro de 2005).
Autora da obra “The Portuguese Government Solution: The Fourth Way to Social-Democratic
Politics?” (2017) e de vários artigos científicos; coeditora (com João Rosas) das obras “Ideologias
Políticas Contemporâneas” e “Left and Right: The Great Dichotomy Revisited” (2013); colunista
mensal do jornal “Público” (de agosto de 2014 a dezembro de 2015).
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