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Manuel de Melo, 15, 1070-085 Lisboa, através de carta registada com
aviso de receção, ou via correio eletrónico, para o endereço geral@
gepac.gov.pt, com a menção expressa da modalidade da relação jurídica de emprego detida, da carreira, da posição e nível remuneratórios.
Deve ainda ser indicado o endereço eletrónico e número de telefone
para posterior contacto.
8 — Documentos que acompanham a candidatura:
8.1 — Currículo profissional detalhado;
8.2 — Fotocópia dos documentos comprovativos das habilitações
literárias;
8.3 — Declaração atualizada do Serviço ou Organismo de origem,
com a menção expressa do vínculo, da carreira/categoria detida, da posição e nível remuneratórios e da correspondente remuneração mensal.
9 — Publicitação: A presente oferta de emprego será igualmente
publicitada em www. bep.gov.pt, no 1.º dia útil seguinte à presente
publicação.
22 de fevereiro de 2016. — A Diretora-Geral, Maria Fernanda Soares
Rebelo Heitor.
209378354

EDUCAÇÃO
Gabinete da Secretária de Estado Adjunta
e da Educação
Despacho n.º 3144/2016
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, no n.º 7 do
artigo 4.º, nos números 1 a 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
motorista no meu Gabinete Mário Maria Luís, assistente operacional
da Secretaria-Geral da Educação e Ciência.
2 — Os encargos com a remuneração do ora designado são assegurados pela Secretaria-Geral da Educação e Ciência, 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 do ora designado é publicada em anexo ao presente
despacho, que produz efeitos a 26 de novembro de 2015.
4 — 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.
18 de dezembro de 2015. — A Secretária de Estado Adjunta e da
Educação, Alexandra Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão.
Nota curricular
1 — Identificação
Nome: Mário Maria Luís.
Data de nascimento: 27 de novembro de 1958.
Naturalidade: Saboia, Odemira.
2 — Formação académica
9.º ano de escolaridade.
3 — Percurso profissional
De 1995 a 25 de novembro de 2015 desempenhou funções de motorista
de membros do Governo;
De 1990 até 1995 a desempenhar funções de motorista na Secretaria-Geral do Ministério da Educação;
De 1973 até 1990 a desempenhar funções na ex-Direção-Geral de
Pessoal, atual Direção-Geral da Administração Escolar;
Ingressou na Administração Pública, em janeiro de 1973.
209377852
Despacho n.º 3145/2016
1. Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, no n.º 7 do artigo 4.º, nos
números 1 a 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 motorista no meu
Gabinete Rui António Redondo Pires, motorista do IAPMEI — Agência
para a Competitividade e Inovação, I.P..
2. Os encargos com a remuneração do ora designado são assegurados
pelo IAPMEI — Agência para a Competitividade e Inovação, I.P., nos
termos dos n.os 12 e 13 do artigo 13.º do mesmo Decreto-Lei.
3. Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido Decreto-Lei,
a nota curricular do ora designado é publicada em anexo ao presente
despacho, que produz efeitos a 11 de janeiro de 2016.

4. 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.
21 de janeiro de 2016. — A Secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão.
Nota Curricular
Dados pessoais:
Nome: Rui António Redondo Pires.
Nacionalidade: Portuguesa.
Data de nascimento: 16 de março de 1973.
Habilitações académicas:
11.º ano de escolaridade.
Experiência profissional:
De janeiro de 2014 a novembro de 2015 — motorista do Secretário
de Estado Adjunto e da Economia do XIX Governo Constitucional;
De novembro de 2009 a outubro de 2013 — motorista do Presidente
do Conselho Diretivo do IAPMEI — Agência para a Competitividade
e Inovação, I.P.;
De setembro de 2006 a outubro de 2009 — motorista do Gabinete
do Secretário de Estado Adjunto, da Indústria e Inovação, do XVII
Governo Constitucional;
De novembro de 1999 a setembro de 2006 — motorista do Conselho
Diretivo do IAPMEI — Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação, I.P.;
De novembro de 1996 a novembro de 1999 — exercício das funções
de estafeta, no IAPMEI — Instituto de Apoio às Pequenas e Médias
Empresas e à Inovação, I.P..
209377941
Despacho n.º 3146/2016
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 no meu
Gabinete Nuno Manuel Lopes de Bastos Ferreira, assistente técnico da
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares.
2 — Os encargos com a remuneração do designado são assegurados
pela Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 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 do ora designado é publicada em anexo ao presente
despacho, que produz efeitos a 26 de novembro de 2015.
4 — 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 fevereiro de 2016. — A Secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão.
Nota curricular
Nuno Manuel Lopes de Bastos Ferreira
Nascido em 13 de julho de 1974.
Assistente Técnico do mapa de pessoal da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares.
De dezembro de 2012 até 29 de outubro do corrente ano exerceu
funções no Gabinete de Apoio do Secretário de Estado do Ensino e da
Administração Escolar.
Desde 1995 até dezembro de 2012, exerceu funções na Direção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo com as seguintes tarefas:
Plano Tecnológico da Educação (2009-2012).
Gabinete de Atendimento Prioritário (2008-2009).
Setor de Mobilidade e Acumulações de funções de pessoal docente
(2007-2008).
Apoio ao Secretariado da Direção de Serviços de Recursos Humanos
(2000-2007).
Setor das Juntas Médicas da Direção de Serviços de Recursos Humanos (1997-1999).
Setor de Estatística (1995-1997).
Desempenho de funções de atendimento telefónico aos vários órgãos
de gestão, receção de correio eletrónico, análise e resposta, processamento de texto e expedição.
Ingressou na Administração Pública em 15 de novembro de 1995, na
Direção Regional de Educação de Lisboa.
209378395

