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PARTE C
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Secretaria-Geral

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

Despacho (extrato) n.º 5807-A/2019

Aviso n.º 10376-B/2019

Para os efeitos do disposto na alínea d) do n.º 4 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprovou a Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas, foram exonerados, a seu pedido, os seguintes funcionários diplomáticos:

18 de junho de 2019. — A Diretora Adjunta do Departamento Geral
de Administração, Maria da Luz Andrade.
312383591

Por deliberação do Júri, nos termos e para os efeitos do disposto no
artigo 38.º, do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho, notificam-se os
candidatos admitidos ao concurso externo para admissão a estágio de
100 estagiários, para o provimento de 100 postos de trabalho na categoria
de inspetor de nível 3 da carreira de investigação e fiscalização do mapa
de pessoal do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, aberto através do
Aviso n.º 15072-A/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 239, de 14 de dezembro, para se pronunciarem, querendo, por escrito,
no prazo de 10 dias úteis a contar da publicação do presente Aviso, relativamente ao projeto de lista de classificação final, disponível na página
eletrónica do SEF, www.sef.pt, área dos recursos humanos.
1 — Notificam-se, ainda, os candidatos de que o respetivo processo
se encontra disponível para consulta na sede do SEF, sita na Avenida
do Casal de Cabanas, Urbanização Cabanas Golf, n.º 1, Torre 2, Piso 2,
2734-506, Barcarena, das 10h00 às 12h30, dos dias úteis, mediante
marcação.
2 — As pronúncias, bem como os pedidos de consulta aos processos,
deverão ser dirigidos ao presidente do júri do concurso, através do seguinte endereço eletrónico: JuriConcursoExt.CIF@sef.pt

Aviso n.º 10376-A/2019

18 de junho de 2019. — O Coordenador do Gabinete de Recursos
Humanos, António José dos Santos Carvalho.
312386297

1 — Adido de Embaixada Pedro Miguel Mota Nóbrega Fontela,
do quadro do mapa de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério dos
Negócios Estrangeiros, exerceu o direito que lhe assiste, nos termos do
disposto no artigo 305.º, do diploma supramencionado, com produção
de efeitos a partir de 9 de março de 2019;
2 — Adido de Embaixada André Emanuel da Costa Lapeira, do quadro
do mapa de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios
Estrangeiros, exerceu o direito que lhe assiste, nos termos do disposto
no artigo 305.º, do diploma supramencionado, com produção de efeitos
a partir de 3 de maio de 2019.

Alteração do número de lugares a preencher no concurso externo
de ingresso na categoria de adido de embaixada da carreira
diplomática aberto pelo Aviso n.º 475-B/2019, de 4 de janeiro,
publicado no Diário da República n.º 4/2019, 1.º Suplemento,
Série II, de 7 de janeiro.
1 — A Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros torna público, através do presente aviso, o aumento do
número lugares a preencher no concurso externo de ingresso
na categoria de adido de embaixada da carreira diplomática
aberto pelo Aviso n.º 475-B/2019, de 4 de janeiro, publicado
no Diário da República n.º 4/2019, 1.º Suplemento, Série II,
de 7 de janeiro.
2 — Através do Despacho n.º 445/2019, de 5 de junho de 2019,
de Sua Excelência a Secretária de Estado da Administração e do
Emprego Público, foi autorizado o aumento em 2 (dois) lugares
do número de lugares a preencher na categoria de adido de embaixada do mapa de pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros, no âmbito do concurso externo de ingresso na categoria
de adido de embaixada da carreira diplomática aberto pelo aviso
acima referido.
3 — Em conformidade, procede-se à alteração do n.º 3 do Aviso
n.º 475-B/2019, de 4 de janeiro, publicado no Diário da República
n.º 4/2019, 1.º Suplemento, Série II, de 7 de janeiro, passando o concurso a visar o preenchimento de 27 (vinte e sete) lugares na categoria
de adido de embaixada do mapa de pessoal do Ministério dos Negócios
Estrangeiros.
18 de junho de 2019. — O Secretário-Geral Adjunto, Gilberto
Jerónimo.
312385835

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P.
Aviso n.º 10376-C/2019
Helena Margarida Nunes Pereira, Presidente do Conselho Diretivo
da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P., em cumprimento e nos
termos do n.º 1 do artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, inicia
com a presente publicação o período de apreciação pública do projeto de
regulamento de atribuição do estatuto e atribuição de financiamento a
laboratórios associados elaborado ao abrigo das alíneas a), c) e e), todas
do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 55/2013, de 17 de abril, que
aprovou a lei orgânica da Fundação para a Ciência e a Tecnologia I. P.,
da alínea h) do artigo 21.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 41.º, ambas da Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, republicada pelo Decreto-Lei
n.º 5/2012, de 17 de janeiro, e alterada pelo Decreto-Lei n.º 123/2012,
de 20 de junho.
O projeto do regulamento encontra-se disponível para consulta
no portal da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P., em
https://www.fct.pt/apoios/convitecientistas/consultaspublicas.phtml.pt
No âmbito da participação pública, e nos termos do disposto no
artigo 101.º do CPA, os interessados podem dirigir, preferencialmente,
por via digital através do endereço eletrónico avaliacao.las@fct.pt, as
suas sugestões à Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P., no prazo
de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da publicação do presente
Aviso.
18 de junho de 2019. — A Presidente do Conselho Diretivo da
FCT, I. P., Helena Pereira.
312387747

