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3 — 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 da designada é publicada
em anexo ao presente despacho.
4 — Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei, o
presente despacho produz efeitos a 01 de dezembro de 2015.
5 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado
decreto-lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.
1 de dezembro de 2015. — A Secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa, Graça Maria da Fonseca Caetano Gonçalves.
Nota curricular
Dados Biográficos:
Nome: Ângela Carvalho Ferreira
Data e local de nascimento: 12 de junho de 1975, Lisboa
Habilitações e atividade académica:
Licenciatura em Arquitetura de Gestão Urbanística pela Faculdade
de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa.
Em 2004, concluiu pós-graduação em Direito das Autarquias Locais
pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.
Percurso Profissional:
Iniciou a sua atividade profissional em 1999 na Câmara Municipal
de Lisboa, onde trabalhou na área da informação urbana e Planeamento
municipal até ao ano de 2002.
Paralelamente, desde 2003, integrou e coordenou várias equipas técnicas de elaboração de planos municipais de ordenamento do território.
Ingressou no Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística da
Câmara Municipal de Loures, em 2002, onde até dezembro de 2013,
exerceu funções de Assessoria técnica do Diretor do Departamento de
Gestão Urbanística, Assessoria técnica do Vereador do Urbanismo, Diretora de Projeto do Plano Diretor Municipal e Chefe da Divisão de Planeamento Municipal, Ordenamento do Território e Reabilitação Urbana.
Em 2007 exerceu funções como Adjunta de SE o Subsecretário de
Estado da Administração Interna.
Integrou em janeiro de 2014 o Gabinete da Vereadora da Educação da
Câmara Municipal de Lisboa. Em abril de 2014 foi nomeada como Chefe
de Divisão de Apoio Socioeducativo do Departamento de Educação da
Câmara Municipal de Lisboa, tendo em junho de 2015 sido nomeada
como Diretora do Departamento de Projetos Estruturantes da Direção
Municipal de Urbanismo da mesma Câmara Municipal, onde exerceu
funções até esta data.
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Despacho n.º 248/2016
1 — Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1
e 2 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012 de 20 de
janeiro designo como Adjunta do meu gabinete, a mestre em Direito,
Rute Alexandra Raimundo Alves Machado.
2 — A designada fica autorizada a exercer as atividades previstas
nas alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 11/2012,
de 20 de janeiro.
3 — 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 da designada é publicada
em anexo ao presente despacho.
4 — Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei, o
presente despacho produz efeitos a 01 de dezembro de 2015.
5 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado
decreto-lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.
1 de dezembro de 2015. — A Secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa, Graça Maria da Fonseca Caetano Gonçalves.

Percurso Profissional:
Assessora no Gabinete da Vereadora da Educação, Economia e Inovação da Câmara Municipal de Lisboa, Membro da Equipa de Missão
para a Reorganização dos Serviços da Câmara Municipal de Lisboa,
Técnica especialista no Gabinete do Secretário de Estado da Presidência
do Conselho de Ministros do XVIII Governo Constitucional, Jurista,
Advogada e Formadora.
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NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Gabinete do Ministro
Despacho n.º 249/2016
Despacho de designação de pessoal técnico-administrativo
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 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 apoio técnico-administrativo do
meu Gabinete Maria do Carmo Zeferino Silvestre Baleia, assistente
técnica do mapa de pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
2 — 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 do n.º 14 do artigo 13.º do
mesmo decreto-lei.
3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido decreto-lei, a
nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho,
que produz efeitos desde 27 de novembro de 2015.
4 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
23 de dezembro de 2015. — O Ministro dos Negócios Estrangeiros,
Augusto Ernesto Santos Silva.
ANEXO
Nota curricular
Habilitada com o 12.º ano; na função pública desde 1986; escriturária datilógrafa na Secretaria de Estado em 11 de novembro de 1992;
assistente administrativa em 1 de janeiro de 1998; secretariado de
apoio no Gabinete do Ministro dos Negócios Estrangeiros em maio
de 1998; secretária pessoal do Secretário de Estado da Presidência
do Conselho de Ministros em abril de 2002; assistente administrativa
especialista em novembro de 2004; secretária pessoal do secretário-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa em
dezembro de 2004; secretária pessoal do coordenador da Cimeira
Ibero Americana em abril de 2005; secretariado pessoal do chefe do
gabinete e dos adjuntos do gabinete do secretário-geral do Ministério
dos Negócios Estrangeiros em novembro de 2005; secretária pessoal
do diretor-geral de política externa e do subdiretor em dezembro de
2006; secretariado do concurso de ingresso na carreira diplomática
em outubro de 2008; secretariado do grupo SIADAP; Gabinete do
Secretário-Geral em janeiro de 2009; Gabinete do Ministro de Estado
e dos Negócios Estrangeiros, secretariado de apoio aos adjuntos desde
fevereiro de 2010.
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Gabinete da Secretária de Estado dos Negócios
Estrangeiros e da Cooperação
Despacho n.º 250/2016

Nota curricular
Dados Biográficos:
Nome: Rute Alexandra Raimundo Alves Machado
Data e local de nascimento: 15 de agosto de 1980, Lisboa
Habilitações e atividade académica:
Mestre em Direito na área de Ciências Jurídico-Criminais pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa; Pós-graduações
em Direito Penal da Empresa e em Direito do Trabalho e da Segurança
Social; Licenciada em direito pela Faculdade de Direito da Universidade
Católica Portuguesa.

1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2 e 3 do
artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro,
designo para exercer funções de motorista do meu Gabinete António
Pedro Fernandes Soares, assistente operacional do mapa de pessoal do
Ministério dos Negócios Estrangeiros.
2 — Os encargos com a remuneração do designado são assegurados
pela Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros 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 do mesmo decreto-lei, a
nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho,
que produz efeitos desde 4 de janeiro de 2015.

