
Diário da República, 2.ª série — N.º 70 — 11 de abril de 2016  11827

PARTE A

 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Gabinete do Presidente

Despacho n.º 4836/2016

Nos termos dos artigos 10.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 Chefe do Serviço de Segurança da 
Presidência da República o Subintendente Marco José Fonseca da Silva 
Abreu, com efeitos a partir de 9 de março de 2016, e em regime de 
comissão normal, fixando -lhe o abono previsto no n.º 3 do artigo 20.º 
do referido diploma em montante idêntico ao estabelecido para os asses-
sores.

15 de março de 2016. — O Presidente da República, Marcelo Rebelo 
de Sousa.

209479345 

 Despacho n.º 4837/2016

Nos termos dos artigos 3.º, n.º 2, e 16.º, n.º 1, do Decreto -Lei 
n.º 28 -A/96, de 4 de abril, nomeio Consultor da Casa Civil Ricardo Jorge 
Miguel Dâmaso de Oliveira Branco, com efeitos a partir de 9 de março 
de 2016, fixando -lhe os abonos previstos nos n.os 1 e 2 do artigo 20.º do 

 Despacho n.º 4838/2016
Nos termos dos artigos 3.º, n.º 2, e 16.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 28 -A/96, 

de 4 de abril, nomeio Consultora da Casa Civil a licenciada Maria Teresa 
do Amaral da Silva Sanches, com efeitos a partir de 9 de março de 2016, 
fixando -lhe os abonos previstos nos n.os 1 e 2 do artigo 20.º do referido diploma 
em 95 % dos abonos de idêntica natureza estabelecidos para os assessores.

15 de março de 2016. — O Presidente da República, Marcelo Rebelo 
de Sousa.

209479329 

 Despacho n.º 4839/2016
Nos termos dos artigos 3.º, n.º 1, e 16.º, n.os 1 e 2, do Decreto -Lei 

n.º 28 -A/96, de 4 de abril, nomeio assessora da Casa Civil a licenciada 
Helena Margarida Dias de Ayala Botto Nogueira Pinto, com efeitos a 
partir de 9 de março de 2016.

23 de março de 2016. — O Presidente da República, Marcelo Rebelo 
de Sousa.

209479312 

referido diploma em 95 % dos abonos de idêntica natureza estabelecidos 
para os assessores.

15 de março de 2016. — O Presidente da República, Marcelo Rebelo 
de Sousa.

209479337 

PARTE C

 NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Camões — Instituto da Cooperação
e da Língua, I. P.

Despacho n.º 4840/2016
Nos termos de Deliberação n.º 65/2016, do Conselho Diretivo 

do Camões — Instituto da Cooperação e da Língua, I. P., datada de
29 de março de 2016 e ao abrigo das disposições conjugadas dos arti-
gos 44.º a 50.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, do n.º 6 do artigo 21.º da 
Lei-Quadro dos Institutos Públicos, aprovada pela Lei n.º 3/2004, de
15 de janeiro, na sua redação atual, do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei 
n.º 21/2012, de 30 de janeiro, que aprova a lei orgânica do Camões, I. P., 
o Conselho Diretivo delega no Vice-Presidente do Conselho Diretivo,
Dr. Gonçalo Nuno Gamito Beija Teles Gomes, as seguintes compe-
tências:

a) A prossecução das competências que estão cometidas à Direção de 
Serviços da Cooperação e que se encontram definidas no artigo 3.º do 
anexo à Portaria n.º 194/2012, de 20 de junho, conjugado com o n.º 1 
da Deliberação n.º 1201/2012, de 27 de julho publicada no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 168, de 30 de agosto;

b) A prossecução das competências que estão cometidas ao Gabinete 
de Avaliação e Auditoria e que se encontram definidas no artigo 6.º do 
anexo à Portaria n.º 194/2012, de 20 de junho;

 FINANÇAS

Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores
em Funções Públicas

Aviso n.º 4766/2016
Nos termos dos n.os 4 e 5 do artigo 36.º, conjugado com a alínea d) 

do n.º 3 do artigo 30.º, ambos da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, alte rada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de 
abril, notificam -se os candidatos ao procedimento concursal para pre-
enchimento de 2 (dois) postos de trabalho da carreira e categoria de 
técnico superior, do mapa de pessoal da Direção -Geral da Qualifica-
ção dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA) aberto pelo Aviso 
n.º 11770/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 202, 
de 15 de outubro de 2015, que a lista devidamente homologada por 
meu despacho de 21 de março de 2016 se encontra afixada em local 
visível e público das instalações do INA, encontrando -se igualmente 

c) A realização de despesas e respetivos pagamentos até ao limite de 
cinco mil euros.

29 de março de 2016. — A Presidente do Conselho Diretivo, 
Prof.ª Doutora Ana Paula Laborinho.

209482277 


