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Sinopse Curricular
Dados Biográficos
Julieta Duarte Rodrigues Ministro dos Santos, nasceu em 23 de novembro de 1971, na Covilhã e licenciou-se em Psicologia das Organizações e do Trabalho pela Universidade Lusófona de Humanidades e
Tecnologias em Lisboa em julho de 1997.
Experiência profissional
Membro efetivo da Ordem dos Psicólogos, com a cédula profissional
n.º 8591
De 1 de abril de 2001 até novembro de 2006, Gestora de Projeto
no Instituto de Informação, Apoio e Formação Profissional (IAFE).
De 2007 até novembro de 2009, Assistente Técnico no Consulado-Geral de Portugal em Manchester, Reino Unido.
Desde 1 de fevereiro de 2010 até a presente data, Técnica Superior
na área da Psicologia das Organizações e do Trabalho na Câmara Municipal de Mafra.
12 de agosto de 2016. — A Diretora-Adjunta do Departamento Geral
de Administração, Maria da Luz Andrade.
209808967
Despacho (extrato) n.º 10534/2016
Considerando que os cargos de Chefe de Chancelaria e Contabilidade,
cargos de chefia administrativa dos Serviços Periféricos Externos do
MNE, são recrutados por procedimento concursal, nos termos dos artigos 40.º e 41.º do Decreto-Lei n.º 47/2013, de 5 de abril;
Considerando que o candidato Hélder Rogério da Silva Lourenço,
reúne todos os requisitos legais de provimento no cargo;
Considerando que foram cumpridas todas as formalidades legais
inerentes ao procedimento concursal tendente ao provimento do cargo
de Chefe de Chancelaria e Contabilidade do Consulado Geral de Portugal em Luanda;
Considerando que o candidato, Hélder Rogério da Silva Lourenço,
reúne todas as condições para o exercício do cargo, recaindo sobre ele
a sua escolha;
Considerando a declaração de aceitação do candidato designado na
sequência do procedimento concursal;
Por despacho da Secretária-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, de 21 de julho de 2016, nos termos do disposto no n.º 7 do
artigo 41.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 38.º do diploma acima citado,
foi designado, em comissão de serviço, pelo período de três anos, renovável, por iguais períodos de tempo, no cargo de Chefe de Chancelaria
e Contabilidade do Consulado Geral de Portugal em Luanda, Hélder
Rogério da Silva Lourenço, pertencente à carreira de assistente técnico
do mapa de pessoal dos Serviços Periféricos Externos do Ministério
dos Negócios Estrangeiros. O referido despacho produz efeitos a 1 de
setembro de 2016.
Sinopse curricular
Dados Biográficos
Nome: Hélder Rogério da Silva Lourenço
Data de nascimento: 12 de abril de 1971
Habilitações Académicas: 12.º ano
Experiência Profissional:
Assistente Técnico no Consulado Geral de Portugal em Luanda,
desde 10-08-1992
Áreas:
Secretariado (1 ano)
Caixa (1 ano)
Vistos (2 anos)
Recolha de documentação
Pesquisa de antecedentes
Lançamento nos antecedentes da confirmação/recusa dos vistos
Passaporte e Cartão de Cidadão (1 ano)
Recolha da documentação
Emissão de passaporte
Envio de processos de BI
Entrega de BI e Passaporte
Contabilidade (2 anos)
Recolha e confirmação dos valores de caixa Depósitos
Passagem de existências

Registo Civil e Notariado (17 anos)
Registo Civil
Atendimento ao público
Análise, execução e despachos de processos
Assinatura de documentos emitidos
Notariado
Análise de documentos (autenticidade)
Assinatura das autenticações de documentos e reconhecimentos de
assinaturas
12 de agosto de 2016. — A Diretora-Adjunta do Departamento Geral
de Administração, Maria da Luz Andrade.
209808731

FINANÇAS
Autoridade Tributária e Aduaneira
Declaração de retificação n.º 848/2016
Por ter saído com inexatidão no Aviso n.º 10044/2016, publicado na
2.ª série do DR n.º 156, de 16 de agosto de 2016, referente à mobilidade
interna de Augusto Machado Nogueira de Matos, assistente técnico,
retifica-se o seguinte:
Onde se lê «foi autorizada a mobilidade interna na categoria de assistente técnico.» deve ler-se «foi autorizada a consolidação da mobilidade
na categoria de assistente técnico.»
16 de agosto de 2016. — O Chefe de Divisão, Manuel Pinheiro.
209809793

Direção-Geral do Orçamento
Aviso n.º 10425/2016
Nos termos e para os efeitos do disposto nos n.º(s) 5 e 6 artigo 46.º da
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP) aprovada pela Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, por meu despacho
de 15 de julho de 2016, foi homologada a avaliação final do período
experimental dos trabalhadores a seguir identificados:
Nome

Carreira/categoria

Alina Fedelesh . . . . . . . . . . . . . . Técnica Superior . . .
André Filipe da Cunha Campos Técnico Superior . . .
Sérgio Fernandes Coelho . . . . . . Técnico Superior . . .

Avaliação final
do período
experimental
(valores)

16,03
18,93
18,93

10 de agosto de 2016. — A Diretora-Geral, Manuela Proença.
209809233
Despacho n.º 10535/2016
Considerando que, a Portaria n.º 432-C/2012, de 31 de dezembro, veio
estabelecer a estrutura orgânica nuclear da Direção-Geral do Orçamento
e fixar o número máximo de unidades orgânicas flexíveis;
Pelo Despacho n.º 2386/2013, de 5 de janeiro, publicado no Diário
da República, 2.ª série, de 12 de fevereiro, foi criada a Divisão de
Normalização Orçamental e Controlo, que funciona na dependência da
Direção de Serviços do Orçamento;
O n.º 1 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada
pela Lei n.º 128/2015, de 3 de setembro, estabelece que os cargos dirigentes podem ser exercidos em regime de substituição, em caso de
vacatura de lugar;
O cargo de Chefe de Divisão de Normalização Orçamental e Controlo,
da Direção de Serviços do Orçamento, se encontra vago e se torna urgente
garantir o normal funcionamento desta unidade orgânica.
Ao abrigo do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, alterada pela Lei n.º 128/2015, de 3 de setembro, e
verificando-se todos os requisitos legais exigidos, nomeio, em regime de
substituição, a licenciada Graça Maria Saraiva Rodrigues, do mapa de
pessoal da Polícia Judiciária, para exercer o cargo de Chefe de Divisão
de Normalização Orçamental e Controlo, da Direção de Serviços do
Orçamento, com efeitos a partir de 16 de agosto de 2016.

