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PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Gabinete da Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade
Despacho n.º 6463/2020
Sumário: Designa a licenciada Patrícia da Cunha São João como técnica especialista do Gabinete da Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade.

1 — Ao abrigo do disposto na alínea c) 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 como técnica especialista do meu
Gabinete a licenciada Patrícia da Cunha São João.
2 — Para efeitos do disposto na alínea d) do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de
janeiro, a designada desempenhará funções de assessoria especializada em igualdade de género.
3 — O estatuto remuneratório da designada é equiparado ao de adjunta de gabinete, conforme
o n.º 6 do artigo 13.º do referido 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 da designada 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 a partir de 16 de março de 2020.
6 — 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.
16 de março de 2020. — A Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Filomena Brás Lopes Monteiro.
Nota curricular

I — Dados pessoais:
Nome: Patrícia da Cunha São João;
Data de nascimento: 12-1-1985.
II — Habilitações académicas:
Licenciada em Serviço Social pelo Instituto Superior de Serviço Social do Porto (2007).
III — Experiência profissional:
Técnica especialista no Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto (outubro 2019 a março de 2020);
Adjunta no Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto (janeiro a outubro de 2019);
Bolseira de investigação e de Gestão de Ciência e Tecnologia no Centro Interdisciplinar de
Estudos de Género (CIEG), ISCSP — ULisboa (2014-2018);
Assistente e coordenadora de recrutamento de acolhimento na Intercultura AFS — Portugal (2012-2014);
Técnica do projeto «de Mulher para Mulher — 2.ª edição — dMpM2 Porto», com funções de
coordenação pedagógica, da Rede Portuguesa de Jovens para a Igualdade de Oportunidades entre
Mulheres e Homens (2009 e 2010).
IV — Experiência associativa:
Vice-presidente da Rede Portuguesa de Jovens para a Igualdade de Oportunidades entre
Mulheres e Homens (2012-2014);
Voluntária da Associação Intercultura AFS — Portugal (2002-2011).
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