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 Direção-Geral do Livro, dos Arquivos 
e das Bibliotecas

Despacho n.º 9661/2014
Na sequência de procedimento concursal de recrutamento e seleção 

de cargo de dirigente intermédio de 2.º grau de chefe de Divisão para o 
Arquivo Distrital da Guarda publicado no Diário da República 2.ª série 
n.º 69 de 8 de abril de 2014, sob o aviso n.º 4825/2014, e publicitado 
na Bolsa de Emprego Público com o código OE201404/0201 e após 
cumpridos todos os formalismos legais e concluído o processo de 
seleção, sob proposta do júri, designo nos termos, e de acordo com o 
disposto nos n.os 9,10, e 11 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64 -A/2008, 
de 31 de dezembro, 3 -B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de de-
zembro o licenciado Levi Manuel Pinheiro Pires Coelho, em comissão 
de serviço, por três anos, renovável por iguais períodos de tempo, no 
cargo de dirigente intermédio de 2.º grau, Chefe de Divisão do Arquivo 
Distrital da Guarda.

O presente despacho produz efeitos a 1 de agosto 2014.
14 de julho de 2014. — O Diretor -Geral, José Manuel Cortês.

Síntese curricular
Dados pessoais: Levi Manuel Pinheiro Pires Coelho, Natural de Sé, 

Guarda, nascido a 25/05/1967.
Habilitações académicas: Licenciado em História, pela Universidade 

de Coimbra (1989). Pós Graduado em História Regional e Local, pela 
da Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa (1998). 
Pós -graduado em Ciências Documentais — Variante de Arquivo, pela 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto (2004).

Formação profissional: frequência de diversos cursos de formação 
nas áreas da gestão, da gestão da informação, da gestão de arquivos 
e da preservação de arquivos eletrónicos. Em 2009/11/11, concluiu o 
curso FORGEP.

Experiência profissional na área da gestão de arquivos: Dirigente do 
Arquivo Distrital da Guarda, cargo de direção intermédia de 2.º grau 
desde 2007. Técnico Superior, da carreira técnica superior, com exercício 
nas áreas funcionais de planeamento e gestão e gestão de arquivos, dos 
quadros/mapas de pessoal do IPPAR, Arquivo Distrital da Guarda (de 
março de 1992 a novembro de 2007).

Outras experiências profissionais: Docente de vários níveis de ensino, 
incluindo formação em pós graduações na área da gestão de arquivos (1989 
a 2013). Administrador com funções executivas Na Empresa Municipal 
EMCEL — Gestão de Espaços Sociais e Culturais, E. M., (2002 -2003).

Comunicações/participação em conferências e colóquios: “Fontes 
para o Estudo da Toponímia da Cidade da Guarda” (IPG, Guarda, 
30/10/2012). “Os Arquivos no Século XXI” (Manteigas 2010/06/09). 
“As Rodas — Assistência aos Expostos ou Promoção do Abandono?” 
(Caria, 2009/05/29). “As reformas administrativas no período liberal: a 
extinção dos antigos concelhos na área administrativa do atual concelho 
de Sabugal”, Sabugal, maio de 1999.

Trabalhos publicados: Fontes para o Estudo da Toponímia da Cidade 
da Guarda in Toponímia da Guarda: Comunicações do I Fórum sobre 
toponímia, Coleção Politécnico da Guarda, I. P. G., 2013, p. 87 -107. 
Foral Manuelino de Celorico da Beira: Contexto e transcrição. Celorico 
da Beira, 2012. “O Curso de especialização em Ciências Documentais da 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto (2001 -2003): motivações e 
expectativas”, em coautoria com Abel Cruz, in: Estudos em homenagem 
ao Professor Doutor José Marques, vol. 1, p. 59 -75, FLUP, Porto (2006). 
Coord. dos capítulos: “Traços da memória”, “O ambiente natural”, “O 
passado”, p. 7 -83 do livro “Celorico da Beira: Capital do Queijo da Serra” 
(2001). “A Administração do expostos em Portugal: a atitude do estado 
face aos meninos expostos.” Praça Velha, Guarda. n.º 3 (1998) p. 95 -104. 
Coautor do “Recenseamento dos Arquivos Locais: Câmaras Municipais 
e Misericórdias”, Vol. 13 — Distrito da Guarda, M.C. (1999).
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 
E MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Gabinetes do Primeiro-Ministro e do Ministro 
de Estado e dos Negócios Estrangeiros

Despacho n.º 9662/2014
Nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 19.º do Decreto -Lei 

n.º 40 -A/98, de 27 de fevereiro, e na alínea a) do n.º 3 do artigo 24.º do 
Decreto -Lei n.º 204/2006, de 27 de outubro, mantido em vigor por força do 
artigo 30.º do Decreto -Lei n.º 121/2011, de 29 de dezembro, é promovida à 
categoria de ministro plenipotenciário de 2.ª classe da carreira diplomática 
a conselheira de embaixada Ana Maria Coelho Ribeiro da Silva.

17 de julho de 2014. — O Primeiro -Ministro, Pedro Passos Coe-
lho. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Rui Manuel 
Parente Chancerelle de Machete.
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 Despacho n.º 9663/2014
Nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 19.º do Decreto -Lei 

n.º 40 -A/98, de 27 de fevereiro, e na alínea a) do n.º 3 do artigo 24.º 
do Decreto -Lei n.º 204/2006, de 27 de outubro, mantido em vigor por 
força do artigo 30.º do Decreto -Lei n.º 121/2011, de 29 de dezembro, 
é promovido à categoria de ministro plenipotenciário de 2.ª classe da 
carreira diplomática o conselheiro de embaixada Miguel Gonçalo Mayer 
Faria de Carvalho.

17 de julho de 2014. — O Primeiro -Ministro, Pedro Passos Coe-
lho. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Rui Manuel 
Parente Chancerelle de Machete.
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