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 Despacho n.º 3625/2017

Lista n.º 101/16
Por despacho do Secretário de Estado da Administração Interna de 

16 de março de 2017, foi concedido o Estatuto de Igualdade de Direi-
tos e Deveres e de Direitos Políticos previsto no Tratado de Amizade, 
Cooperação e Consulta entre a República Portuguesa e a República 
Federativa do Brasil, e nos termos do artigo 15 da Resolução da As-
sembleia da República n.º 83/2000 de 14 de dezembro, conjugado com 
o n.º 1 do art. 5.º do Decreto -Lei n.º 154/2003, de 15 de julho, aos 
cidadãos brasileiros: 

Nome Data 
de nascimento 

Edenilson Martins de Oliveira . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 -12 -1989 
Reyslla Grasielle de Souza Rodrigues . . . . . . . . . . . . 26-02-1988 

 21 de março de 2017. — O Diretor Nacional Adjunto, António Carlos 
Patrício.

310408332 

 Serviços Sociais da Guarda Nacional Republicana

Aviso n.º 4599/2017
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que por meu despacho 
de 1 de março de 2017, e na sequência de recrutamento efetuado com 
recurso a diplomados pelo Curso de Estudos Avançados em Gestão 
(CEAGP — 16.ª Edição), para preenchimento de três postos de trabalho 
na carreira e categoria de Técnico Superior, do mapa de pessoal dos 
Serviços Sociais da Guarda Nacional Republicana, foram celebrados 
contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
com efeitos a 1 de março de 2017, com Elisabete da Conceição Martins 
Fialho, Inês Perdigão Caeiro Rosado da Fonseca e Sónia Alexandra Graça 
da Cunha Marques Mendes Alves, ficando posicionadas na 2.ª posição 
remuneratória da carreira de Técnico Superior e 15.º nível remuneratório 
da tabela remuneratória única, aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008, 
de 31 de dezembro, sujeitas ao período experimental de 180 dias, cor-
respondente à duração determinada pela alínea c) do n.º 1 do artigo 49.º, 
conjugada com o n.º 1 do artigo 51.º, ambos da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas e com o n.º 2 da cláusula 6.ª do Acordo Coletivo 
de Trabalho n.º 1/2009, de 28 de setembro.

3 de abril de 2017. — O Vice-Presidente dos Serviços Sociais da 
Guarda Nacional Republicana, Coronel Pedro Miguel Ramos Costa 
Lima.

310407425 

 JUSTIÇA

Gabinete da Ministra

Despacho n.º 3626/2017
Nos termos do disposto nos artigos 7.º e 24.º da Lei n.º 104/2009, de 

14 de setembro, alterada pela Lei n.º 121/2015, de 1 de setembro, e ao 
abrigo do preceituado nos n.os 1 e 2 do artigo 3.º e do n.º 1 do artigo 4.º 
do Decreto -Lei n.º 120/2010, de 27 de outubro, atendendo a que se 
encontra vago um lugar de vogal na Comissão de Proteção às Vítimas 
de Crimes e tendo em consideração a indicação dada pelo Conselho 
Geral da Ordem dos Advogados, designo o Licenciado Pedro Manuel 
Tavares Cabeça, vogal do Conselho Geral da Ordem dos Advogados, 
para exercer o cargo de vogal da Comissão de Proteção às Vítimas de 
Crimes, pelo período de três anos.

O presente despacho produz efeitos a partir de 04 de abril de 2017.

4 de abril de 2017. — A Ministra da Justiça, Francisca Eugénia da 
Silva Dias Van Dunem.

310407344 

 Gabinete da Secretária de Estado
Adjunta e da Justiça

Despacho n.º 3627/2017
1 — Nos termos do n.º 1 do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, 

de 20 de janeiro, exonero, a seu pedido, das funções de adjunta no meu 
gabinete, a licenciada Ana Maria Vicente da Silva Horta, com efeitos a 
partir de 5 de abril de 2007, funções para as quais tinha sido designada 
pelo Despacho n.º 3581/2016, de 10 de março, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 49/2016, de 10 de março.

2 — Publique -se no Diário da República e promova -se a respetiva 
publicitação na página eletrónica do Governo.

21 de abril de 2017. — A Secretária de Estado Adjunta e da Justiça, 
Helena Maria Mesquita Ribeiro.

310450971 

 Despacho n.º 3628/2017
Considerando que, nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do Decreto -Lei 

n.º 123/2011, de 29 de dezembro, e dos artigos 3.º e 8.º do Decreto -Lei 
n.º 165/2012, de 31 de julho, a Direção -Geral da Administração da Justiça 
é dirigida por um diretor -geral, coadjuvado por dois subdiretores -gerais, 
cargos de direção superior de 1.º e 2.º grau, respetivamente;

Considerando que, por despacho da Senhora Ministra da Justiça, foi 
autorizado o pedido de cessação de funções como subdiretor -geral da 
Administração da Justiça, formulado pelo licenciado André Filipe Borges 
Campante, com efeitos a 31 de março de 2017;

Considerando a necessidade de serem asseguradas as funções inerentes 
ao respetivo cargo dirigente, a partir daquela data;

Considerando que a licenciada abaixo identificada reúne os requisitos 
de competência técnica, aptidão, experiência profissional e formação 
legalmente exigidos, conforme é demonstrado pela síntese curricular 
publicada em anexo ao presente despacho, dele fazendo parte integrante;

1 — Designo, em regime de substituição e até à conclusão do procedi-
mento concursal nos termos legais, ao abrigo do disposto no artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, para o lugar de subdiretora -geral 
da Administração da Justiça, previsto nos artigos 3.º e 8.º do Decreto-
-Lei n.º 165/2012, de 31 de julho, a licenciada Ana Maria Vicente da 
Silva Horta.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir do dia 5 de abril 
de 2017.

7 de abril de 2017. — A Secretária de Estado Adjunta e da Justiça, 
Helena Maria Mesquita Ribeiro.

ANEXO
Dados pessoais:
Ana Maria Vicente da Silva Horta
Data de nascimento: 12 de maio de 1973

Habilitações académicas:
Licenciatura em Gestão, pelo Instituto Superior de Economia e Gestão 

(ISEG), da Universidade Técnica de Lisboa;
Pós -Graduação Avançada em Finanças e Gestão do Setor Público 

pelo Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal (IDEFF), da 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa;

Mestrado em Administração Pública (componente curricular), espe-
cialização Justiça, pelo Instituto Superior de Ciências Socais e Políticas 
(ISCSP), da Universidade Técnica de Lisboa;

Pós -Graduação «Métodos Analíticos Aplicados às Finanças Públicas» 
(componente curricular), parceria entre a Direção -Geral do Orçamento 
(DGO), o Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), da Uni-
versidade de Lisboa, e o Instituto Superior de Estatísticas e Gestão de 
Informação (ISEGI), da Universidade Nova de Lisboa;

Pós -Graduação «Prospetiva, Estratégia e Inovação», do Instituto 
Superior de Economia e Gestão (ISEG), da Universidade de Lisboa.

Formação profissional:
Curso FORGEP — Formação em Gestão Pública, pelo Instituto Su-

perior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE);
Frequência de diversas ações de formação profissional e participação 

em seminários nas áreas da administração pública, gestão e finanças.

Percurso Profissional:
Outubro de 1991 — Exercício de funções na empresa FERNA-

VE — Formação Técnica, Psicologia Aplicada e Consultoria em Trans-
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