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 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR E EDUCAÇÃO

Secretaria-Geral da Educação e Ciência

Despacho n.º 12395/2020

Sumário: Designação no cargo de direção intermédia de 2.º grau, como chefe de divisão do Centro 
de Informação e Relações Públicas, da licenciada Sandra Filipa Lisboa Caiado.

Com a publicação da Portaria n.º 150/2012, de 16 de maio, que aprovou a estrutura orgânica 
nuclear da Secretaria -Geral da Educação e Ciência, e do Despacho n.º 9091/2012, de 27 de junho, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 129, de 5 de julho, foi criado o Centro de Informação 
e Relações Públicas, unidade orgânica flexível com o nível de divisão; Considerando que o cargo 
de chefe de divisão do Centro de Informação e Relações Públicas da Secretaria -Geral da Educação 
e Ciência se encontra vago, por aposentação da sua anterior titular;

Considerando também a necessidade de assegurar o regular funcionamento desta unidade 
orgânica flexível até à designação de novo titular;

Considerando igualmente que o Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organismos 
da Administração Central, Regional e Local do Estado, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, na sua atual redação, estabelece no n.º 1 do artigo 27.º que os cargos dirigentes podem 
ser exercidos em regime de substituição nos casos de vacatura do lugar;

Atento o perfil profissional da licenciada Sandra Filipa Lisboa Caiado, evidenciado na nota 
curricular em anexo, e preenchendo a mesma os requisitos legais exigidos para o provimento no 
cargo, designo, em regime de substituição, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 27.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, no cargo de direção intermédia de 2.º grau, como 
chefe de divisão do Centro de Informação e Relações Públicas, a licenciada Sandra Filipa Lisboa 
Caiado, pertencente à carreira de técnico superior do mapa de pessoal desta Secretaria -Geral, até 
à designação, em comissão de serviço, do respetivo titular, precedendo procedimento concursal.

A presente designação produz efeitos a 1 de dezembro de 2020.

30 de novembro de 2020. — O Secretário -Geral da Educação e Ciência, Raúl Capaz 
Coelho.

Nota Curricular

1 — Dados Pessoais

Nome: Sandra Filipa Lisboa Caiado.

2 — Habilitações académicas

Mestranda em Gestão Estratégica das Relações Públicas — Instituto Politécnico de Lis-
boa — Escola Superior de Comunicação Social;

Pós -Graduação em Gestão e Desenvolvimento Estratégico de Recursos Humanos — Instituto 
Superior de Línguas e Administração — 2006/2007;

Licenciatura em Ciências da Comunicação — Universidade Autónoma de Lis-
boa — 1995/2001.

3 — Experiência Profissional:

2015/2020  — Técnica superior no Centro de Informação e Relações Públicas (CIREP) da 
Secretaria -Geral da Educação e Ciência;

2014/2015 — Técnica superior na Direção de Serviços de Contratação Pública da Secretaria-
-Geral da Educação e Ciência;

2013/2014 - Técnica superior da Secretaria -Geral do Ministério da Defesa Nacional;
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2007/2013 — Técnica superior da Secretaria -Geral do Ministério do Trabalho e da Solidarie-
dade Social;

De 1995 a 2007 exerceu funções administrativas no Ministério da Educação e nos Serviços 
Sociais do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social.

4 — Outros elementos de valorização curricular:

Certificação de aptidão profissional de Formador — Certificado n.º F603917/2013;
Frequência de diversas ações de formação profissional em matérias com interesse relevante 

para as áreas de atuação em que exerce a sua atividade, designadamente, Gestão da Comunica-
ção Interna, Protocolo na Organização de reuniões, Marketing Público e Atendimento e Qualidade 
ao Cliente Interno e Externo.
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