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PARTE A
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Despacho n.º 10308/2016

Gabinete do Presidente

Nos termos dos artigos 8.º, n.º 2, e 16.º, n.º 1, do Decreto-Lei
n.º 28-A/96, de 4 de abril, nomeio Joana Luísa Patrício Empis para
adjunta do meu Gabinete, com efeitos a partir de 1 de julho de 2016.

Despacho n.º 10307/2016
Nos termos dos artigos 3.º, n.º 2, 8.º, n.º 2, e 16.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 28-A/96, de 4 de abril, exonero do cargo de adjunta do meu
Gabinete a licenciada Madalena Cota Dias Botelho Rodrigues, com
efeitos a partir de 1 de julho de 2016, nomeando-a, a partir dessa data,
consultora da Casa Civil, fixando-lhe os abonos previstos nos n.os 1 e
2 do artigo 20.º do referido diploma em 90 % dos abonos de idêntica
natureza estabelecidos para os assessores.
28 de junho de 2016. — O Presidente da República, Marcelo Rebelo
de Sousa.
209793625

28 de junho de 2016. — O Presidente da República, Marcelo Rebelo
de Sousa.
209793633
Despacho n.º 10309/2016
Nos termos dos artigos 8.º, n.º 2, e 16.º, n.os 1 e 2, do Decreto-Lei
n.º 28-A/96, de 4 de abril, nomeio Maria Delfina Pinto de Brito Salvador
para adjunta do meu Gabinete, com efeitos a partir de 1 de julho de 2016
e em regime de comissão de serviço.
28 de junho de 2016. — O Presidente da República, Marcelo Rebelo
de Sousa.
209793666

PARTE C
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

neratório 9 e 10 da tabela remuneratória única, aprovada pela Portaria
n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro.

Gabinete da Ministra da Presidência
e da Modernização Administrativa

4 de agosto de 2016. — O Diretor do Departamento Geral de Administração, Gilberto Jerónimo.
209791227

Despacho n.º 10310/2016
1 — Nos termos do disposto no n.º 8 do artigo 6.º-A do Decreto-Lei
n.º 3/2012, de 16 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 162/2013, de
4 de dezembro e alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 69/2014,
de 9 de maio, e ao abrigo das competências que me foram delegadas
pelo n.º 1 do Despacho n.º 3440/2016, de 25 de fevereiro, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 47, de 8 de março, designo para exercer
funções no Centro Nacional de Cibersegurança, em comissão de serviço,
pelo período de 3 anos, como consultor de grau 1, nível 47:
a) Isabel Margarida Afonso da Silva Baptista.
b) Catarina Maria Miranda de Sousa Rego.
2 — O presente despacho produz efeitos a 1 de julho de 2016.
29 de julho de 2016. — A Ministra da Presidência e da Modernização
Administrativa, Maria Manuel de Lemos Leitão Marques.
209791454

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Secretaria-Geral
Despacho n.º 10311/2016
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 4.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e do n.º 3 do artigo 99.º da Lei Geral
do Trabalho em Funções Públicas, torna-se público que, na sequência
de despacho de 17 de junho de 2016 de S. Exa. a Secretária-Geral do
Ministério dos Negócios Estrangeiros, que autorizou a consolidação
definitiva da mobilidade na carreira e na categoria de assistente técnica,
foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado com Carla do Rosário Martins Esteves Mendes, com
efeitos a 01 de agosto de 2016, mantendo-se entre a 4.ª e 5.ª posição
remuneratória da carreira de assistente técnico e entre o nível remu-

Despacho (extrato) n.º 10312/2016
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 4.º da Lei
35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, na sequência de procedimento concursal comum aberto pelo Aviso n.º 11250/2015 publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 194, de 05 de outubro, foi celebrado
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com
Domingos Manuel Nunes Mateus, com efeitos a 07 de julho de 2016,
ficando posicionado na 2.ª posição remuneratória da carreira de técnico
superior e no nível remuneratório 15, da tabela remuneratória única,
aprovada pela Portaria 1553-C/2008, de 31 de dezembro.
5 de agosto de 2016. — O Diretor do Departamento Geral de
Administração, Gilberto Jerónimo.
209791292
Despacho (extrato) n.º 10313/2016
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, na sequência de procedimento concursal comum aberto pelo Aviso n.º 324/2016 publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 8, de 13 de janeiro, foi celebrado
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com
Marília Ferreira Monteiro, com efeitos a 13 de julho de 2016, ficando
posicionada na 2.ª posição remuneratória da carreira de técnico superior
e no nível remuneratório 15, da tabela remuneratória única, aprovada
pela Portaria 1553-C/2008, de 31 de dezembro.
5 de agosto de 2016. — O Diretor do Departamento Geral de Administração, Gilberto Jerónimo.
209791308
Despacho (extrato) n.º 10314/2016
Considerando que ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, de
acordo com o disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 252/2000, de 16 de outubro, republicado pelo Decreto-Lei
n.º 240/2012, de 6 de novembro, compete assegurar, no plano internacional, e através de oficiais de ligação, os compromissos assumidos no
âmbito da cooperação internacional,

