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ANEXO
Nota curricular

Cursos de Condução Ativa e Defensiva. Especialização em Motoristas VIP e Certificate BMW Driver — Training. Assistente operacional
no Gabinete do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas
desde 1992.
209292153
Despacho n.º 1667/2016
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 Raúl Camilo Aires Feio, assistente técnico 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 referido decreto-lei, a
nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho,
que produz efeitos desde 4 de janeiro de 2016.
4 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
9 de dezembro de 2015. — O Secretário de Estado das Comunidades
Portuguesas, José Luís Pereira Carneiro.
ANEXO
Nota curricular
Nasceu em 5 de abril de 1963, em Luanda; habilitado com o 12.º ano
de escolaridade; domínio da língua espanhola e francesa; Ingressou na
Função Pública, no Secretariado para a Integração Europeia, em 8 de
fevereiro de 1982; no setor de telecomunicações da Direção-Geral das
Comunidades Europeias, de 1986 a 2003; no Gabinete do Secretário de
Estado Adjunto e dos Assuntos Europeus de 2003 a 2008; na Embaixada
de Portugal em Madrid de 2008 a 2011; no Departamento Geral de
Administração de 2012 a 2014; na Direção-Geral de Política Externa de
2014 a 2015: na Embaixada de Portugal no Cairo desde outubro de 2015.
209292048
Despacho n.º 1668/2016
Despacho de designação de técnico especialista
1 — Ao abrigo do disposto na alínea c) 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 como técnico especialista do meu Gabinete
Nuno Miguel Jorge Barroso de Almeida Barreto para realizar estudos
e trabalhos técnicos específicos em matéria de relações institucionais.
2 — Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do referido decreto-lei, o estatuto remuneratório do designado é o dos adjuntos.
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 26 de novembro de 2015.
4 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
9 de dezembro de 2015. — O Secretário de Estado das Comunidades
Portuguesas, José Luís Pereira Carneiro.
ANEXO

Entre julho de 2011 e dezembro de 2013, desempenhou os cargos de
vogal do Conselho de Administração da Fundação Bracara Augusta,
entidade gestora de Braga 2012: Capital Europeia da Juventude.
209291813
Despacho n.º 1669/2016
Designação de técnico especialista
1 — Ao abrigo do disposto na alínea c) 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 como técnico especialista do meu gabinete o
licenciado Vítor Manuel Ferreira Pinto para realizar trabalhos técnicos
específicos em matéria de comunicação social.
2 — Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do referido decreto-lei, o estatuto remuneratório do designado é o dos adjuntos.
3 — O designado fica autorizado a exercer outras atividades, no
âmbito da sua especialidade profissional, nos termos do n.º 2 do artigo 6.º
do citado decreto-lei.
4 — 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 1 de janeiro de 2016.
5 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
9 de dezembro de 2015. — O Secretário de Estado das Comunidades
Portuguesas, José Luís Pereira Carneiro.
ANEXO
Nota curricular
Licenciado em Jornalismo Internacional pela Escola Superior de Jornalismo. Pós-graduado em Ciências da Comunicação na Universidade
do Minho. Curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores.
Jornalista do Correio da Manhã, na Rádio Nova, onde foi Diretor de
Informação, na TVI, onde foi editor. Editor do jornal Solidariedade e
jornalista em diversos órgãos de comunicação online.
Docente da cadeira Jornalismo Televisivo no curso de Comunicação
do ISCIA, Aveiro. Formador em diversos cursos de formação de várias
entidades. Coordenador e docente do curso de especialização «Comunicação, Internet e Jornalismo» na Universidade Lusíada em 2002.
Presidente da IPSS CECAJUVI, em Baião. Presidente da Associação
Cultural e Recreativa «Porto de Baião». Colaborador no Centro de
Estudos do Cancro do Pulmão.
209291416
Despacho n.º 1670/2016
Designação de auxiliar
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 auxiliar no meu gabinete a assistente
operacional do mapa de pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros
Clementina Brito Marques.
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 a 26 novembro de 2015.
4 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
9 de dezembro de 2015. — O Secretário de Estado das Comunidades
Portuguesas, José Luís Pereira Carneiro.
ANEXO

Nota curricular

Nota curricular

Frequentou o curso de Gestão de Recursos Humanos na Universidade
Lusófona.
Exerceu funções de Bancário no Banco Espírito Santo S. A. e à posterior no Novo Banco S. A. de 2003 a 2015.
Durante este período, exerceu funções de Assessor do Gabinete do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, de novembro de 2009
a junho de 2011, sendo membro do Conselho Consultivo da Juventude,
da Comissão Interministerial da Juventude e do Alto Comissariado para
a Imigração e Diálogo Intercultural.

Titular do 4.º ano de escolaridade, com o Curso de Datilografia Profissional, em 1992. Curso de Acolhimento e Encaminhamento do Público,
em 1999. Curso de Formação Profissional de Informática. Auxiliar
administrativa no Protocolo de Estado, de 1980 a 1982. Auxiliar administrativa na Secção de Contabilidade e Repartição Consular, na Auditoria
Jurídica, nos Gabinetes dos Diretores-Gerais de Política Externa e das
Relações Bilaterais, de 1982 a 1992. Assistente operacional no Gabinete
de Secretário de Estado das Comunidades, desde 1992.
209292161

