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NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Gabinete da Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas
Despacho n.º 7099/2020
Sumário: Nomeação como técnica especialista de Mariana Gonçalves Oliveira Coelho Pereira
Morais Barbosa.

1 — Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2 e 3 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
técnica especialista do meu Gabinete a mestre Mariana Gonçalves Oliveira Coelho Pereira Morais
Barbosa, adida de embaixada do mapa de pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros, para
realizar trabalhos técnicos específicos em matéria de comunicação social.
2 — Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do referido decreto-lei, o estatuto remuneratório da designada é o dos adjuntos.
3 — Os encargos com a remuneração da designada são assegurados pela Secretaria-Geral
do Ministério dos Negócios Estrangeiros e pelo orçamento do meu Gabinete, nos termos dos n.os 12
e 13 do artigo 13.º do mesmo decreto-lei.
4 — 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 julho de 2020.
5 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página
eletrónica do Governo.
ANEXO
Nota curricular

Licenciada em Ciências da Comunicação e mestre em Filosofia pela Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa; exerceu atividade jornalística no Diário de
Notícias entre 2014 e 2019; aprovada no concurso de admissão aos lugares de adido de embaixada,
aberto em 7 de janeiro de 2019; adida de embaixada, na Secretaria de Estado, em 9 de setembro
de 2019.
24 de junho de 2020. — A Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Ferreira
Milheiro Nunes.
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