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AGRICULTURA E MAR
Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral
Despacho n.º 6758/2021
Sumário: Designa, em regime de substituição, a licenciada Cláudia Maria de Oliveira Janeiro para
exercer o cargo de chefe de divisão de Recursos Humanos.

Considerando que o cargo de Chefe de Divisão de Recursos Humanos, cargo de direção
intermédia de 2.º grau, previsto na estrutura orgânica flexível do Gabinete de Planeamento, Políticas
e Administração Geral, constante do artigo 4.º do Despacho n.º 12182/2014, de 25 de setembro,
se encontra vago;
Considerando a necessidade de assegurar o normal funcionamento da referida Divisão até à
nomeação de um titular recrutado por procedimento concursal;
Considerando 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
redação atual, 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;
Assim, ao abrigo do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual,
designo, em regime de substituição, a licenciada Cláudia Maria de Oliveira Janeiro, para exercer
o cargo de Chefe de Divisão de Recursos Humanos, do Gabinete de Planeamento, Políticas e
Administração Geral, cujo currículo académico e profissional, que se anexa ao presente despacho, evidencia a competência técnica, aptidão, experiência profissional e formação adequada ao
exercício das respetivas funções.
O presente despacho produz efeitos a 16 de julho de 2021.
1 de julho de 2021. — O Diretor-Geral, Eduardo Diniz.
Nota Curricular

Nome: Cláudia Maria de Oliveira Janeiro.
Habilitações académicas e formação profissional relevante:
Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (2001) na menção de jurídicas e mestranda no MPA — Master Of Public Administration com a componente letiva
completa, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Politicas (ISCSP), da Universidade de Lisboa.
Experiência profissional:
Entre abril de 2017 e junho de 2021 exerceu funções de coordenação da equipa de apoio
técnico administrativo privado no Gabinete do Primeiro-Ministro.
Entre 2013 e 2017 exerceu funções de inspeção, auditoria técnica e avaliação da gestão e
dos resultados dos serviços e organismos sujeitos à tutela dos membros do Governo, integrados
na Presidência do Conselho de Ministros, na Direção de Serviços de Auditoria e Inspeção da
Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros (SGPCM), em cúmulo, entre 2015 e
2016, como membro do grupo de trabalho da Equipa Multidisciplinar DIGESTO da SGPCM na
promoção, divulgação, reforço, avaliação do DIGESTO e desenvolvimento de procedimentos e
interoperabilidades com parceiros e de 2016 a 2017, como assessora técnica do Conselho Consultivo das Fundações.
Entre 2003 e 2013 foi consultora Jurídica do departamento Jurídico e de Devedores/Unidade
de Devedores (DJU/UDEV) no Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P. (IFAP, I. P.).
Entre 2001 e 2003 realizou e completou o estágio de advocacia.
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