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ECONOMIA

MAR

Direção-Geral das Atividades Económicas

Gabinete da Ministra

Aviso n.º 11427/2016

Despacho n.º 11235/2016

Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na redação dada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, torna-se público pelo presente aviso,
que se encontra afixada no átrio de entrada da Direção-Geral das
Atividades Económicas (DGAE) sitas na Avenida Visconde de Valmor, n.º 72, 1069-041, em Lisboa e publicada na página eletrónica da
DGAE — www.dgae.min-economia.pt — a Lista Unitária de ordenação
final dos candidatos homologada, referente ao procedimento concursal
comum para constituição de relação jurídica de emprego público, na
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, tendo em vista o preenchimento de um (1) posto de
trabalho da carreira e categoria de assistente operacional do mapa de
pessoal da Direção-Geral das Atividades Económicas do Ministério
da Economia, publicado sob o aviso n.º 9760/2015, no Diário da República, 2.ª série, n.º 168, de 28 de agosto, e na BEP sob o código de
oferta n.º OE201509/0034.

1 — Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º e 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 secretária pessoal do meu Gabinete a licenciada Maria João Andrade Pinto Trincão.
2 — 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 partir de 1 de setembro de 2016.
3 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.

12 de setembro de 2016. — O Diretor-Geral, Artur Manuel Reis Lami.
209858458

AMBIENTE
Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente

6 de setembro de 2016. — A Ministra do Mar, Ana Paula Mendes
Vitorino.
Nota curricular
Maria João Andrade Pinto Trincão.
Licenciada em Línguas Estrangeiras Aplicadas, vertente Inglês/Espanhol.
Entre 2001 e 2002, professora de Português como língua estrangeira
na Universidade da Corunha pelo Instituto Camões.
Entre 2003 e 2005, secretária da Embaixada da República Dominicana em Lisboa.
Entre 2005 e 2012, secretária da Embaixada da República da Eslovénia em Lisboa.
Entre 2013 e 2016, secretária do Embaixador do Reino de Espanha
em Lisboa.
209860969

Despacho n.º 11234/2016

Despacho n.º 11236/2016

1 — Ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 3 do artigo 7.º , do
Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, autorizo o licenciado Artur
João Lopes Cabeças, Chefe do meu Gabinete, a exercer atividades docentes e de investigação em instituições de ensino superior.
2 — O presente despacho produz efeitos a 1 de junho de 2016.
3 — 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 — Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 11.º e na alínea a) do
artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, exonero do
cargo de Técnica Especialista do meu Gabinete a licenciada Maria João
Rocha da Silva, para o qual foi nomeada através do meu Despacho
n.º 2248/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 30, de
12 de fevereiro de 2016.
2 — O presente despacho produz efeitos a 31 de agosto de 2016.
3 — Publique-se no Diário da República e promova-se a atualização
da página eletrónica do Governo.

12 de setembro de 2016. — O Secretário de Estado do Ambiente,
Carlos Manuel Martins.
209859705

6 de setembro de 2016. — A Ministra do Mar, Ana Paula Mendes
Vitorino.
209861179

PARTE D
MINISTÉRIO PÚBLICO
Procuradoria-Geral da República
Conselho Superior do Ministério Público
Deliberação (extrato) n.º 1428/2016
Deliberação da Secção Permanente do Conselho Superior do Ministério Público de 5 de setembro de 2016:
Licenciada Inês Maria Pinheiro Robalo, Procuradora-Adjunta na Instância Local de Redondo/comarca de Évora, auxiliar, é colocada como
auxiliar, por permuta, na Instância Local de Reguengos de Monsaraz — comarca de Évora;
Licenciada Ercília Henriques Rodrigues Firmo, Procuradora-Adjunta na Instância Local de Reguengos de Monsaraz/comarca de Évora, auxiliar,
é colocada como auxiliar, por permuta, na Instância Local de Redondo — comarca de Évora.
Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.
9 de setembro de 2016. — O Secretário da Procuradoria-Geral da República, Carlos Adérito da Silva Teixeira.
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