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PARTE C
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Secretaria-Geral
Aviso (extrato) n.º 10282/2016
Nos termos dos artigos 45.º e seguintes do Anexo à Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, após homologação pela Secretária Geral deste Ministério,
da Ata de Avaliação Final do Júri constituído para o efeito, torna-se
público que Hugo José Amores Fagulha, concluiu com sucesso o período experimental, com a avaliação final de 19 valores, na sequência
da celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, na Secretaria-Geral deste Ministério, para o desempenho
de funções da carreira/categoria de técnico superior.
9 de agosto de 2016. — O Diretor do Departamento Geral de Administração, Gilberto Jerónimo.
209798737
Aviso (extrato) n.º 10283/2016
Nos termos dos artigos 45.º e seguintes do Anexo à Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, após homologação pela Secretária Geral deste Ministério,
da Ata de Avaliação Final do Júri constituído para o efeito, torna-se
público que Francisco Gabriel Cavaco Sim Sim, concluiu com sucesso o
período experimental, com a avaliação final de 15 valores, na sequência
da celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, na Secretaria-Geral deste Ministério, para o desempenho
de funções da carreira/categoria de técnico superior.
9 de agosto de 2016. — O Diretor do Departamento Geral de Administração, Gilberto Jerónimo.
209798778
Despacho (extrato) n.º 10421/2016
Considerando que o n.º 1 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15
de janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, pela Lei
n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de
abril, pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, pela Lei n.º 68/2013,
de 29 de agosto e pela Lei n.º 128/2015, de 3 de setembro, prevê que
os cargos dirigentes podem ser exercidos em regime de substituição
nos casos de ausência ou impedimento do respetivo titular quando se
preveja que estes condicionalismos persistam por mais de 60 dias ou
em caso de vacatura do lugar.
Considerando ainda que a Técnica Superior Margarida Maria Monteiro
da Silva Lagarto reúne todos os requisitos legais para provimento no
cargo de Chefe de Divisão de Gestão de Espaços e Edifícios e Apoio aos
Serviços Externos, integrada na Direção de Serviços de Administração
Patrimonial e do Expediente do Departamento Geral de Administração
da Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Por despacho da Secretária-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, de 8 de agosto de 2016:
1 — Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 20.º do Decreto-Lei
n.º 121/2011, de 29 de dezembro, conjugado com o disposto na alínea a)
do artigo 20.º do Decreto Regulamentar n.º 10/2012, de 19 de janeiro,
na alínea g) do artigo 1.º e no artigo 8.º do Despacho n.º 3653/2012,
de 13 de março e ainda com o disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 27.º da
referida Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, foi designada a Técnica Superior Margarida Maria Monteiro da Silva Lagarto para, em regime de
substituição, exercer o cargo de Chefe de Divisão de Gestão de Espaços
e Edifícios e Apoio aos Serviços Externos, integrada na Direção de
Serviços de Administração Patrimonial e do Expediente do Departamento Geral de Administração da Secretaria-Geral do Ministério dos
Negócios Estrangeiros.
2 — Para efeitos do disposto no n.º 11 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, foi determinada a publicação, em anexo ao referido despacho, do currículo académico e profissional da designada, que evidencia
perfil adequado e demonstrativo da aptidão e experiência profissional
necessárias para o desempenho do cargo em que é investido.
3 — O referido despacho produz efeitos a 1 de setembro de 2016.

ANEXO
Nota curricular
Margarida Maria Monteiro da Silva Lagarto — Pós-Graduada em
Reabilitação de Património Edificado, pela Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto; Pós-Graduada em Infraestruturas Viárias
e Transportes em Meio Urbano, pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra; Licenciada em Engenharia
Civil, pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de
Coimbra.
Técnica Superior, desde 1 de agosto de 2008, na Direção de Serviços
de Administração Patrimonial e do Expediente do Departamento Geral de Administração da Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios
Estrangeiros.
Técnica Superior, entre 1 de janeiro e 31 de julho de 2008, no Ministério da Cultura — Direção Regional de Cultura do Centro (por
extinção da Divisão de Obras Conservação e Restauro, no âmbito da
reestruturação do Ministério da Cultura).
Chefe de Divisão de Obras, Conservação e Restauro, entre 14 de fevereiro e 19 de dezembro de 2007, no Ministério da Cultura — Direção
Regional de Cultura do Centro.
Técnica Superior de 1.ª classe, entre 1 de setembro de 1999 e 13 de
fevereiro de 2007, no ex-IPPAR — Instituto Português do Património
Arquitetónico — Direção Regional de Coimbra.
Técnica Superior 2.ª classe, entre 22 de janeiro de 1996 e 31 agosto
1999, na Câmara Municipal de Coimbra — Divisão de Recuperação
do Centro Histórico.
Engenheira projetista, de novembro de 1993 a janeiro de 1996, na
empresa “ADOS — Projeto e Construção, L.da”.
Cédula profissional n.º 35144; inscrita na Ordem dos Engenheiros da
Região Centro com o n.º 3931.
9 de agosto de 2016. — O Diretor do Departamento Geral de Administração, Gilberto Jerónimo.
209799417

Direção-Geral dos Assuntos Consulares
e das Comunidades Portuguesas
Despacho (extrato) n.º 10422/2016
Por despacho do Ministro dos Negócios Estrangeiros de 13 de julho de
2016, ao abrigo do disposto nos n.ºs 2 e 3 do artigo 18.º do Regulamento
Consular, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 71/2009, de 31 de março, é o
Senhor Manuel Rodrigues da Silva nomeado para o cargo de Cônsul
Honorário de Portugal em St. Helier, Jersey, Ilhas do Canal, e dependente
do Consulado Geral de Portugal em Londres.
3 de agosto de 2016. — O Diretor-Geral dos Assuntos Consulares
e das Comunidades Portuguesas, João Maria Rebelo de Andrade
Cabral.
209797798

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E DEFESA NACIONAL
Gabinetes dos Ministros dos Negócios Estrangeiros
e da Defesa Nacional
Portaria n.º 248/2016
Manda o Governo, pelos Ministros dos Negócios Estrangeiros e da
Defesa Nacional, por proposta do General Chefe do Estado-Maior do
Exército, nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 1.º, do artigo 3.º e
do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 233/81, de 1 de agosto, e da
Portaria n.º 265/2000, de 17 de maio, o seguinte:
1 — Exonerar o capitão-de-fragata AN António Edgar Pestana da
Costa do cargo de oficial de ligação junto à NATO Support Agency

