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Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género
Despacho n.º 2770/2016
Nos termos do artigo 22.º da Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, na sua
redação atual, em conjugação com o Decreto Regulamentar n.º 1/2012,
de 6 de janeiro, e com a Portaria n.º 27/2012, de 31 de janeiro, renovo a
designação da mestre Marta Elisa Pedro Silva como chefe de equipa multidisciplinar do Núcleo de Prevenção da Violência Doméstica e Violência
de Género (N-VDVG), designada pelo meu Despacho n.º 3257/2015,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 63, de 31 de março de
2015, pelo período de um ano, renovável, com efeitos reportados a 1 de
fevereiro de 2016, e com o estatuto remuneratório equiparado a chefe
de divisão e as competências previstas para os titulares de cargos de
direção intermédia de 2.º grau, nos termos do n.º 2 do artigo 8.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual.
12 de fevereiro de 2016. — A Presidente, Fátima Duarte.
209352758
Despacho n.º 2771/2016
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, na sequência de
procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de
trabalho na carreira e categoria de técnico superior, do mapa de pessoal
da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, aberto pelo Aviso
n.º 8209/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 145, de
28 de julho de 2015, foi celebrado um contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado com a trabalhadora Teresa Margarida
Parra Edward Clode Simões Coelho, com efeitos a 1 de janeiro de 2016,
para o exercício de funções na Divisão de Assuntos Jurídicos, ficando
a trabalhadora posicionada entre a 6.ª e a 7.ª posição remuneratórias
da categoria de técnico superior e no nível remuneratório 32 da tabela
remuneratória única dos trabalhadores que exercem funções públicas,
aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro.
Para efeitos do disposto nos artigos 45.º e 46.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, torna-se público que o júri do período experimental,
designado por despacho de 31 de dezembro de 2015 da Presidente da
Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, tem a seguinte
composição:
Presidente: Maria Teresa Pinto de Almeida Chaves Almeida — Vice-Presidente;
1.º Vogal Efetivo: João Filipe Pinto Lopes — Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, que substitui o presidente nas suas faltas e
impedimentos;
2.º Vogal Efetivo: Marta Elisa Pedro Silva — Chefe de Equipa Multidisciplinar do Núcleo de Prevenção da Violência Doméstica e Violência
de Género;
1.º Vogal Suplente: Maria Leonor Borralho Gaspar Pinto — Chefe
da Divisão de Documentação e Informação;
2.º Vogal Suplente: Dina Maria Catarino Canço de Pontes Leça —
Técnica Superior.
O período experimental iniciou-se com a celebração do respetivo contrato e tem a duração de 180 dias, nos termos da cláusula 6.ª do Acordo
Coletivo de Trabalho n.º 1/2009, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 188, de 28 de maio, ex vi do n.º 3 do artigo 370.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho.
15 de fevereiro de 2016. — A Vice-Presidente, Teresa Chaves Almeida.
209354912

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
E NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Gabinetes da Ministra da Presidência
e da Modernização Administrativa
e da Secretária de Estado dos Assuntos Europeus
Despacho n.º 2772/2016
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 283.º da Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, retificada pela Declaração de Retificação n.º 37-A/2014,
de 19 de agosto e alterada pelas Leis n.ºs 82-B/2014, de 31 de dezembro
e 84/2015, de 07 de agosto, é concedida licença sem vencimento para o
exercício de funções em organismo internacional, prevista na alínea b)

do n.º 1 do artigo acima identificado, como Agente Temporário no
Eurostat (Comissão Europeia), a Martim Gonçalves Santos de Assunção, técnico superior especialista em estatística do mapa de pessoal do
Instituto Nacional de Estatística, I.P., pelo período de 1 de abril de 2016
a 15 de janeiro de 2020.
2 de fevereiro de 2016. — A Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel de Lemos Leitão Marques. — 8 de fevereiro de 2016. — A Secretária de Estado dos
Assuntos Europeus, Maria Margarida Ferreira Marques.
209352206

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Gabinete do Secretário de Estado
das Comunidades Portuguesas
Despacho n.º 2773/2016
Despacho de designação de secretária pessoal
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 Luisa Maria Solnado Porto Oneto, técnica
superior do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, para exercer
as funções de secretária pessoal no meu Gabinete.
2 - A designada opta pelo estatuto remuneratório correspondente
ao posto de trabalho de origem, nos termos do nº 8 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 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
Nota curricular
Curso Superior de Relações Públicas e Publicidade do Instituto de
Novas Profissões. Técnica Superior do Quadro de Pessoal do Instituto
da Habitação e da Reabilitação Urbana. Curso Superior de Relações
Públicas e Publicidade do Instituto de Novas Profissões, concluído em
1980. Curso de Revisão e Preparação do Original – Nível Inicial, em
2011. 5º ano do Instituto Britânico.
Técnica superior no Gabinete de Comunicação e Assessoria do
IHRU, 2012/2015. Secretária do Presidente do Conselho Diretivo do
IHRU, 2007/2012. Secretária do Vogal do Conselho Diretivo do INH,
2003/2007. Departamento de Comercialização do INH, 2001/2002.
Gabinete do Ministro-Adjunto e da Administração Interna, com as
funções de secretária da Chefe do Gabinete do Ministro, 2000/2001.
Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, com as funções
de secretária do Diretor-Geral, 1999/2000. Parque EXPO’ 98 com as
funções de secretária de Administrador da EXPO URBE, 1994/1998.
Secretária de direção, de Vogal do Conselho Diretivo do INH, 1986/1994.
Secretária do Secretário de Estado da Secretaria de Estado da Habitação e Urbanismo, 1983/1985. Ministério da Reforma Administrativa,
colaboração na criação do Departamento de Relações Públicas, 1982.
Serviço de Comunicação Social e Relações Públicas do Ministério do
Trabalho, 1979/1981 Rececionista no Serviço de Receção do Ministério
do Trabalho, 1977/1978.
209358436
Despacho n.º 2774/2016
Delegação de competências
1 — Nos termos e ao abrigo do disposto nos artigos 44.º a 50.º do
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e de harmonia com o estabelecido nos n.os 2
e 3 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, delego
no chefe do meu gabinete, conselheiro de embaixada Ricardo de Sousa
Meneses Bonnet Victória, as competências para, nos termos da legislação
em vigor, praticar os seguintes atos:
a) Autorizar atos relativos à gestão do pessoal do gabinete ou a ele afeto;
b) Autorizar a prática de atos de gestão corrente e de administração
ordinária, incluindo os relativos a matérias respeitantes a grupos de

