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ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
Gabinete do Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital
Despacho n.º 12448/2020
Sumário: Designa para exercer as funções de motorista do Gabinete Valter Miguel da Silva
Augusto Baptista.

1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, no n.º 7 do artigo 4.º, nos n.os 1 a 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
motorista do meu Gabinete Valter Miguel da Silva Augusto Baptista, da carreira e categoria de
assistente operacional pertencente ao mapa de pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
2 — 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 do designado é publicada em anexo ao presente despacho, que produz
efeitos a partir de 1 de dezembro de 2020.
3 — Conforme disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado decreto-lei, publique-se no Diário
da República e promova-se a respetiva publicitação na página eletrónica do Governo.
3 de dezembro de 2020. — O Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro
Gramaxo de Carvalho Siza Vieira.
ANEXO
Nota curricular

1 — Dados pessoais:
Nome: Valter Miguel da Silva Augusto Baptista.
Nacionalidade: portuguesa.
Data de nascimento: 9 de setembro de 1982.
2 — Habilitações académicas: 12.º ano de escolaridade.
3 — Experiência profissional:
De 1 de agosto de 2019 até 30 de novembro de 2020 — Assistente operacional com funções
de motorista no serviço do Protocolo do Estado no Ministério dos Negócios Estrangeiros.
De 2005 até 31 de julho de 2019 — Canalizador do mapa de pessoal dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada (SMAS), na secção de Piquete de Urgência de Águas.
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