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designo, para exercer as funções de motorista do meu gabinete, Carlos
Manuel dos Santos Cabral, assistente operacional, da Direção-Geral de
Estatísticas, Educação e Ciência.
2 — Os encargos com a remuneração do designado são assegurados
pela Direção-Geral de Estatísticas, Educação e Ciência, na parte respeitante à remuneração de base de origem, e pelo orçamento do meu
gabinete no que respeita ao remanescente até ao limite da remuneração
prevista para as funções de motorista, nos termos dos n.os 12 e 13 do
artigo 13.º do referido decreto-lei.
3 — Em conformidade com o estabelecido no artigo 12.º do referido
decreto-lei a nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho, que produz efeitos desde 30 de novembro de 2015.
4 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
18 de dezembro de 2015. — O Secretário de Estado do Emprego,
Miguel Filipe Pardal Cabrita.
ANEXO
Nota curricular
1 — Dados Pessoais:
Nome — Carlos Manuel Santos Cabral
Data de nascimento — 07 de abril de 1976
Naturalidade — França
2 — Habilitações académicas:

Segurança Social, IP; Assistente Técnica na Santa Casa da Misericórdia
de Lisboa; Secretária da Administração na I. V. I. P. O. R. — Sociedade
Comercial de Importação e Exportação; 1.ª Oficial do S. P. C. — Serviço
Português de Contentores; Escriturária do 1.º Grau Sociedade Atlas
Copco de Portugal, L.da
209237357
Despacho n.º 805/2016
1 — Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 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 as funções de secretária pessoal do
meu gabinete, Maria Clara Bicho Caçador, técnica superior do Instituto
do Emprego e Formação Profissional, I. P.
2 — Os encargos com a remuneração da designada são assegurados
pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P., na parte respeitante à remuneração de base de origem, e pelo orçamento do meu
gabinete no que respeita ao remanescente até ao limite da remuneração
prevista para secretária pessoal, nos termos dos n.os 12 e 13 do artigo 13.º
do referido decreto-lei.
3 — Em conformidade com o estabelecido 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.
18 de dezembro de 2015. — O Secretário de Estado do Emprego,
Miguel Filipe Pardal Cabrita.
ANEXO

12.º Ano de Escolaridade
3 — Percurso profissional:

Nota curricular

Motorista da Diretora-Geral DGEEC — Direção Geral da Estatística,
Educação e Ciência; Motorista da Presidente do Conselho Diretivo do
IGFSE — Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu; Motorista do
Gabinete da Senhora Ministra da Educação; Motorista do
Presidente do IGFSE — Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu; Motorista do Gabinete do Senhor Ministro do Trabalho e da
Solidariedade;
209237519
Despacho n.º 804/2016
1 — Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 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 as funções de secretária pessoal do
meu gabinete, Maria João Serra Fernandes Marrazes, assistente técnica
do Instituto da Segurança Social, I. P.
2 — Os encargos com a remuneração da designada são assegurados
pelo Instituto da Segurança Social, I. P., na parte respeitante à remuneração de base de origem, e pelo orçamento do meu gabinete no que
respeita ao remanescente até ao limite da remuneração prevista para
secretária pessoal, nos termos dos n.os 12 e 13 do artigo 13.º do referido
decreto-lei.
3 — Em conformidade com o estabelecido no artigo 12.º do referido
decreto-lei a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho, que produz efeitos desde 02 de dezembro de 2015.
4 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
18 de dezembro de 2015. — O Secretário de Estado do Emprego,
Miguel Filipe Pardal Cabrita.
ANEXO
Nota curricular
1 — Dados Pessoais:
Nome — Maria João Serra Fernandes Marrazes
Data de nascimento — 20 de outubro de 1957
Naturalidade — Lisboa
2 — Habilitações académicas:
Curso Complementar Liceal.

1 — Dados Pessoais:
Nome — Maria Clara Bicho Caçador
Data de nascimento — 08 de setembro 1963
Naturalidade — Safara — Moura — Beja
2 — Habilitações académicas:
Licenciatura em Antropologia — ISCTE
3 — Percurso profissional:
Técnica Superior no Centro de Relações Laborais; Apoio administrativo no Gabinete do Secretário de Estado da Energia e Inovação do
Ministério da Economia; Apoio administrativo no Gabinete do Ministro
do Trabalho e da Solidariedade Social; Assessoria Técnica à equipa da
Presidência do Conselho da União Europeia no âmbito do Ministério
do Trabalho e da Solidariedade Social; Administrativa no Núcleo de
Apoio à Formação Profissional
209237965
Despacho n.º 806/2016
1 — Ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 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 Chefe de gabinete, a
licenciada Filipa Henriques de Jesus Caetano da Silva, técnica superior
do Instituto da Segurança Social, I. P., com efeitos a partir de 26 de
novembro de 2015.
2 — Nos termos do n.º 3 do artigo 10.º do referido decreto-lei a
presente designação suspende a comissão de serviço da designada no
secretariado técnico do PO CH.
3 — Os encargos com a remuneração da designada são assegurados
pelo Instituto da Segurança Social, I. P., na parte respeitante à remuneração
de base de origem, e pelo orçamento do meu gabinete no que respeita ao
remanescente até ao limite da remuneração prevista para Chefe de gabinete,
nos termos dos n.os 12 e 13 do artigo 13.º do referido decreto-lei.
4 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto-lei, a
nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho.
5 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
18 de dezembro de 2015. — O Secretário de Estado do Emprego,
Miguel Filipe Pardal Cabrita.

3 — Percurso profissional:
Secretária da Presidente do Conselho Diretivo da Casa Pia de Lisboa, IP;
Secretariado de Apoio à Diretora do Departamento de Desenvolvimento
Social do Instituto da Segurança Social, IP; Secretariado de Apoio à
Coordenadora da Área da Cooperação e Rede Social do Instituto da

ANEXO
1 — Dados Pessoais:
Nome: Filipa Henriques de Jesus Caetano da Silva
Data de nascimento: 05 de outubro de 1974

