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

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

22 de janeiro de 2014. — O Secretário de Estado da Administração
Pública, José Maria Teixeira Leite Martins.

29 de janeiro de 2014. — O Secretário de Estado da Administração
Pública, José Maria Teixeira Leite Martins.

ANEXO

ANEXO

Nota curricular
Dados pessoais
Nome: Ana Cristina Martins Baptista;
Naturalidade: Lisboa;
Data nascimento: 2 de junho de 1967.
Habilitações:
Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade
de Lisboa (1985-1990).
Curso Avançado em Gestão Pública — CAGEP (2011).
Carreira e atividade profissional
1993-1996 — Ingresso na AP na carreira técnica superior da Direção-Geral da Administração Pública (DGAP).
1996-1998 — Técnica superior no Gabinete de Apoio Jurídico da
Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente.
1998-2002 — Chefe de Divisão de Gestão do Instituto da Cooperação
Portuguesa (ICP), com responsabilidade das áreas de gestão de recursos humanos, de contratação pública e património, de apoio jurídico e
PIDDAC.
2002-2004 — Adjunta da Secretária de Estado da Administração
Pública do XV Governo Constitucional.
2004-2005 — Adjunta da Ministra da Educação do XVI Governo
Constitucional.
2005-2007 — Ingresso na carreira especial de inspeção, na Inspeção-Geral da Administração Pública (IGAP).
2007-2010 — Integrada no corpo especial de inspeção da Inspeção-Geral de Finanças (IGF), afeta às áreas de competências do CCI — Sistema Nacional de Controlo Interno e Coordenação dos Controlos Comunitários e AVA — Avaliação de Intervenções e Entidades Públicas.
2010-2012 — Subinspetora-Geral da Educação, com a responsabilidade de gestão das áreas de Auditoria e Controlo, de Planeamento e
Avaliação internos e de Sistemas de Informação.
2012 — Em cedência de interesse público na GeRaP, E. P. E., e na
eSPap, I. P., integrada na Direção de Serviços Partilhados de Recursos
Humanos, afeta ao Projeto GeRHuP.
Desde 2012 — Técnica especialista no Gabinete do Secretário de
Estado da Administração Pública do XIX Governo Constitucional.
Participação em reuniões e grupos de trabalho
Grupo de trabalho ad-hoc constituído para rever o Decreto-Lei
n.º 64/94, de 28 de fevereiro, criado por iniciativa do Instituto de Informática do Ministério das Finanças — 1997.
Representante do Ministério do Ambiente na 11.ª Reunião da Comissão Intersectorial de Informática — março de 1998.
Participação nas equipas constituídas no âmbito da Reforma da Administração Pública do XV Governo Constitucional para o estudo e feitura
de diversos diplomas legais — 2002-2004.
Representante para a área da Administração Pública da delegação
portuguesa que procedeu à discussão do Exame à Economia Portuguesa
na OCDE — julho de 2004.
Integrou o núcleo de acompanhamento à reforma (NAR) do Ministério da Educação, criado no âmbito da Reforma da Administração
Pública — 2004-2005.
Membro do grupo de trabalho do PRACE — Programa de Reestruturação da Administração Central do Estado para o Ministério da
Educação — novembro de 2005 a junho de 2006.
Representante da Inspeção-Geral de Finanças no grupo de trabalho constituído no âmbito do Conselho Coordenador de Avaliação do
Serviços — 2008-2009.
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Despacho n.º 2253/2014
1 — Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º, nos
n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de
20 de janeiro, designo secretária pessoal do meu Gabinete, Rita Cristina
Martins Pires, assistente técnica da Secretaria-Geral do Ministério das
Finanças.
2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido Decreto-Lei, a
nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho,
que produz efeitos a partir de 30 de dezembro de 2013.

(Nota curricular)
Rita Cristina Martins Pires, natural de Penha Garcia, onde nasceu
em 12 de setembro de 1976. É assistente técnica do mapa de pessoal da
Secretaria-Geral do Ministério das Finanças.
Formação: 12.º Ano — área D/Humanísticas — via ensino.
Participou em diversas ações de formação e seminários; ministrados
pelo INA, ex-Instituto de Informática do Ministério das Finanças e
Secretaria-Geral do Ministério das Finanças.
Experiência profissional relevantes para o exercício do cargo:
— A 2 de julho de 2013 é nomeada secretária pessoal do Gabinete
do Secretário de Estado da Administração Pública do XIX Governo
Constitucional.
— A 28 de junho de 2011 é nomeada secretária pessoal do Gabinete
do Secretário de Estado da Administração Pública do XIX Governo
Constitucional.
— De fevereiro de 2008 a junho de 2011 exerce funções de secretariado na Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público.
— De maio de 2007 a janeiro de 2008 exerce funções na Empresa de Gestão Partilhada dos Recursos da Administração Pública, EPE — GeRAP.
— De setembro de 2006 a maio de 2007 exerce funções na Secção
de Orçamento e Contabilidade da Secretaria-Geral do Ministério das
Finanças e da Administração Pública.
— De dezembro de 2005 a agosto de 2006, junto da Secretaria de
Estado da Administração Pública, secretaria a Comissão Técnica do
PRACE — Programa de Reestruturação da Administração Central do
Estado.
— De junho de 2003 a novembro de 2005 exerce funções de secretariado do Conselho de Direção do Instituto de Informática, do Ministério
das Finanças e da Administração Pública.
— De janeiro de 1995 a maio de 2003 exerce funções de secretariado,
no Instituto Nacional de Administração, designadamente na organização
e preparação das ações de formação.
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Secretaria-Geral
Despacho n.º 2254/2014
Ao abrigo e nos termos do disposto nos artigos 35.º a 37.º do Código
do Procedimento Administrativo, do n.º 2 do artigo 9.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, que estabelece o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da Administração Pública, do Decreto Regulamentar
n.º 37/2012, de 10 de abril, e da Portaria n.º 112/2012, de 27 de abril,
que aprovam a orgânica e a estrutura nuclear da Secretaria-Geral do
Ministério das Finanças, e do Despacho n.º 7489/2012, da Secretária-Geral do Ministério das Finanças, republicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 155, de 10 de agosto de 2013, que define e implementa a
estrutura flexível daquela Secretaria-Geral, conjugados com o disposto
nos artigos 24.º a 27.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, que
aprova o Orçamento do Estado para 2014, determino o seguinte:
1 — Delego no secretário-geral adjunto, licenciado Adérito Duarte
Simões Tostão, as minhas competências relativas:
1.1 — À Direção de Serviços de Apoio Jurídico e Contencioso, incluindo:
a) Autorizar o pagamento de despesas com custas judiciais até €10 000,
com a faculdade de subdelegar até ao limite de €5 000;
b) Autorizar o pagamento das despesas a que refere o Decreto-Lei
n.º 74/70, de 2 de março, com as alterações introduzidas pela Lei
n.º 67-A/2007, de 31 de dezembro, até € 20 000, com faculdade de
subdelegar até ao limite de €10 000.
1.2 — À Direção de Serviços de Arquivos e Documentação;
1.3 — À Unidade Ministerial de Compras;
1.4 — À Divisão de Gestão de Recursos Humanos, incluindo:
a) Celebrar, renovar, modificar e cessar relações jurídicas de emprego
público, bem como reconhecer a conclusão do período experimental,
com sucesso ou sem sucesso e, no segundo caso, fazer cessar a respetiva
relação jurídica de emprego;
b) Autorizar situações de mobilidade, incluindo a consolidação;

