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15 — De acordo com o preceituado no n.º 1 do artigo 30.º da Portaria, os candidatos excluídos serão notificados, por uma das formas
previstas no n.º 3 daquele preceito legal, para a realização da audiência
de interessados.
16 — Os candidatos aprovados em cada método de seleção são convocados para a realização do método seguinte por uma das formas
previstas no n.º 3 do artigo 30.º da Portaria.
17 — Critérios de ordenação preferencial: em caso de igualdade
de valorações serão aplicados os critérios de ordenação preferencial
constantes no artigo 35.º da Portaria. Caso subsista a igualdade de
valorações, atender-se-á à maior valoração no fator “Experiência
Profissional”.
18 — Lista unitária de ordenação final dos candidatos
18.1 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados
é notificada nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 36.º, conjugado
com o n.º 3 do artigo 30.º, ambos da Portaria.
18.2 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após homologação do Diretor-Geral da Administração da Justiça, é afixada em
local visível ao público das instalações da DGAJ, disponibilizada na
respetiva página eletrónica, sendo ainda publicado um aviso na 2.ª série
do Diário da República, com informação sobre a sua publicitação, nos
termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria.
19 — Júri do concurso:
Presidente — Ana Vitória Chagas Cardoso de Aragão Azevedo, Diretora de Serviços;
1.º Vogal Efetivo — Lourenço António Lopes Torres, Chefe de Divisão que substituirá o Presidente nas suas faltas e impedimentos;
2.º Vogal Efetivo — Iolanda Maria Moura Rangel, Técnica Superior;
1.º Vogal Suplente — Renata Isabel Gaspar Chambel Margarido,
Técnica Superior;
2.º Vogal Suplente — Cláudia Alexandra Kong, Técnica Superior.
26 de dezembro de 2013. — O Diretor-Geral, Pedro de Lima Gonçalves.
207498263
Despacho (extrato) n.º 386/2014
Por meu despacho de 20 de novembro de 2013:
Ilda Maria Antunes Bento, colocada como escrivã auxiliar, provisória,
no Tribunal de Comarca das Caldas da Rainha, no âmbito do movimento
extraordinário de oficiais de justiça de agosto de 2013, publicado no
Diário de República, 2.ª série, de 21/10/2013, cessada, a seu pedido, as
respetivas funções regressando ao lugar de origem.
26 de dezembro de 2013. — O Diretor-Geral, Pedro de Lima Gonçalves.
207501348
Despacho (extrato) n.º 387/2014
Por meu despacho de 20 de novembro de 2013:
Floripes Maria Colaço Marques, colocada como escrivã auxiliar,
provisória, no Tribunal de Comarca de Loures, no âmbito do movimento
extraordinário de oficiais de justiça de agosto de 2013, publicado no
Diário de República, 2.ª série, de 21/10/2013, cessada, a seu pedido, as
respetivas funções regressando ao lugar de origem.
26 de dezembro de 2013. — O Diretor-Geral, Pedro de Lima Gonçalves.
207501437
Despacho (extrato) n.º 388/2014
Por meu despacho de 15 de novembro de 2013:
Cristina Maria Barbosa Garrido, colocada como escrivã auxiliar,
provisória, nos Juízos Criminais e de Pequena Instancia Criminal de
Loures, no âmbito do movimento extraordinário de oficiais de justiça
de agosto de 2013, publicado no Diário de República, 2.ª série, de
21/10/2013, cessada, a seu pedido, as respetivas funções regressando
ao lugar de origem.
26 de dezembro de 2013. — O Diretor-Geral, Pedro de Lima Gonçalves.
207501389
Despacho (extrato) n.º 389/2014
Por meu despacho de 01 de novembro de 2013:
Rita Maria Fernandes Freitas, colocada como escrivã auxiliar, provisória, no Tribunal de Comarca de Ponta do Sol, no âmbito do movimento
extraordinário de oficiais de justiça de agosto de 2013, publicado no
Diário de República, 2.ª série, de 21/10/2013, cessada, a seu pedido, as
respetivas funções regressando ao lugar de origem.

Susana Sofia Godinho Simões, colocada como escrivã auxiliar, provisória, nas 7.ª e 8.ª Varas Criminais de Lisboa, no âmbito do movimento
extraordinário de oficiais de justiça de agosto de 2013, publicado no
Diário de República, 2.ª série, de 21/10/2013, cessada, a seu pedido, as
respetivas funções regressando ao lugar de origem.
26 de dezembro de 2013. — O Diretor-Geral, Pedro de Lima Gonçalves.
207501267
Despacho (extrato) n.º 390/2014
Por meu despacho de 26.12.2013:
Viviana Micheli Nunes Martins Santos, escrivã auxiliar na Secretaria dos Juízos de Ílhavo — Comarca do Baixo-Vouga, autorizada a
permuta para idêntico lugar dos Juízos de Pequena Instância Criminal
de Lisboa.
Paula Cristina Bastos Jordão, escrivã auxiliar dos Juízos de Pequena
Instância Criminal de Lisboa, autorizada a permuta para idêntico lugar
da Secretaria dos Juízos de Ílhavo — Comarca do Baixo-Vouga.
Prazo para início de funções: 2 dias
30 de dezembro de 2013. — O Diretor-Geral, Pedro de Lima Gonçalves.
207503024

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Gabinete do Ministro
Despacho n.º 391/2014
1. Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, no n.º 9 do artigo 4.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 coordenadora do
apoio do meu Gabinete Paula Cristina da Silva Lourenço Simões Alves,
técnico superior da Secretaria-Geral do ex-Ministério da Economia e
do Emprego.
2. Os encargos com a remuneração da designada são assegurados
pela Secretaria-Geral do ex-Ministério da Economia e do Emprego, e
pelo orçamento do meu Gabinete, nos termos do n.º 14 do artigo 13.º
do mesmo Decreto-Lei.
3. Para efeitos do disposto no artigo 12.º, a nota curricular da designada
é publicada em anexo ao presente despacho, que produz efeitos desde
9 de dezembro de 2013.
4. Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
2 de janeiro de 2014. — Pelo Ministro da Economia, Leonardo Bandeira de Melo Mathias, Secretário de Estado Adjunto e da Economia.
ANEXO
Nota curricular
Dados pessoais:
Nome — Paula Cristina da Silva Lourenço Simões Alves
Data de nascimento — 6 de setembro de 1956
Habilitações académicas:
12° ano de escolaridade, Nível III
Experiência profissional:
Outubro de 2012 até à presente data - Coordenadora Técnica nos
Recursos Humanos da Secretaria-Geral do ex-Ministério da Economia
e do Emprego;
Abril de 2002 a setembro de 2012 - Coordenadora Técnica da Secção
Administrativa da Inspeção Geral das Obras Públicas, Transportes e
Comunicações;
Julho 2001 a abril 2002 - Secretária Pessoal do Ministro da Presidência, do XIV Governo Constitucional;
Setembro de 2000 a julho 2001 - Coordenadora do gabinete de apoio
do Ministro da Presidência, do XIV Governo Constitucional;
Novembro de 1995 a dezembro de 1999 - Secretária do Chefe de
Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e Coordenadora do
gabinete de apoio, do XIII e do XIV Governo Constitucional.
207510914

