PARTE C

Diário da República, 2.ª série
N.º 203

19 de outubro de 2020

Pág. 37

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Gabinete da Secretária de Estado dos Assuntos Europeus
Despacho n.º 10030/2020
Sumário: Nomeação de Sílvia Alexandra Dias Inácio como adjunta no Gabinete da Secretária de
Estado dos Assuntos Europeus.

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, nomeio como adjunta do meu Gabinete
a primeira-secretária de embaixada Sílvia Alexandra Dias Inácio, do mapa de pessoal do Ministério
dos Negócios Estrangeiros.
2 — Nos termos do n.º 4 do artigo 13.º do referido decreto-lei, o estatuto remuneratório da
designada é o dos adjuntos e os encargos com a respetiva remuneração são assegurados pela
Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros e pelo orçamento do meu Gabinete, 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 mesmo decreto-lei, a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho, que produz efeitos a partir de 15 de setembro
de 2020.
4 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página
eletrónica do Governo.
17 de setembro de 2020. — A Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Baptista Grade Zacarias.
ANEXO
Nota curricular

Nasceu em 26 de setembro de 1980, em Cascais; licenciada em Línguas e Literaturas Modernas (Estudos Anglo-Portugueses) pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade
Nova de Lisboa; Programa Master em Comunidades Europeias e União Europeia pelo Real Instituto
de Estudos Europeus de Saragoça; aprovada no concurso de admissão aos lugares de adido de
embaixada, aberto em 15 de dezembro de 2005; adida de embaixada, na Secretaria de Estado, em
24 de janeiro de 2007; terceira-secretária de embaixada, em 17 de abril de 2009; na Embaixada em
Díli, em 28 de dezembro de 2010; segunda-secretária de embaixada, em 17 de abril de 2012; na
Representação de Portugal junto da União Europeia, em 9 de janeiro de 2013; primeira-secretária de
embaixada, em 17 de abril de 2015; técnica especialista no Gabinete da Secretária de Estado dos
Assuntos Europeus do XXI Governo Constitucional, em 20 de agosto de 2018, e do XXII Governo
Constitucional, em 26 de outubro de 2019. Missões de Observação Eleitoral pela OSCE, na República do Montenegro (1 a 8 de abril de 2008), e pela CPLP, em Timor-Leste (7 de julho 2012).
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