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 NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E EDUCAÇÃO

Gabinetes dos Secretários de Estado das Comunidades Portuguesas e da Educação

Despacho n.º 1402/2023

Sumário: Designação de Isabel Cristina dos Santos Sebastião para exercer, em comissão de 
serviço, o cargo de coordenadora da estrutura de coordenação do ensino português no 
estrangeiro em França.

Nos termos do disposto do n.º 1 do artigo 15.º e do n.º 1 do artigo 16.º, ambos do Decreto -Lei 
n.º 165/2006, de 11 de agosto, na sua atual redação, conjugado com o disposto no n.º 4 do artigo 2.º, 
da alínea d) do n.º 4 do artigo 3.º e dos n.os 1 e 2 do artigo 10.º, todos do Decreto -Lei n.º 21/2012, de 
30 de janeiro, na sua atual redação, e com o artigo 7.º do Anexo à Portaria n.º 194/2012, de 20 de 
junho, na sua atual redação, e com a Portaria n.º 1191/2010, de 19 de novembro, na redação que 
lhe foi conferida pela Portaria n.º 198/2017, de 26 de junho, e considerando que a súmula curricular 
da nomeada é demonstrativa da competência técnica na área da educação, aptidão, experiência 
profissional e formação adequadas ao exercício do referido cargo, determina -se, ao abrigo da alí-
nea c) do ponto 2.1 do Despacho n.º 6550/2022, de 17 de maio, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 100, de 24 de maio de 2022, e da alínea h) do n.º 2 do Despacho n.º 8462/2022, de 
1 de julho, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 132, de 11 de julho de 2022:

1 — É designada para exercer, em comissão de serviço, pelo período de três anos, o cargo 
de coordenadora da estrutura de coordenação do ensino português no estrangeiro em França, 
constante do mapa anexo à Portaria n.º 1191/2010, de 19 de novembro, alterada pela Portaria 
n.º 198/2017, de 26 de junho, a Doutora Isabel Cristina dos Santos Sebastião.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir 1 de dezembro de 2022.
3 — Ratificam -se todos os atos praticados no âmbito da designação constante do presente 

despacho desde 1 de dezembro de 2022 até à respetiva publicação.

7 de dezembro de 2022. — O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo 
Alexandre Nascimento Cafôfo. — 12 de dezembro de 2022. — O Secretário de Estado da Educa-
ção, António de Oliveira Leite.

ANEXO

Nota curricular

Isabel Cristina dos Santos Sebastião nasceu a 15 de abril de 1974. Licenciou -se em Estudos 
Portugueses, na Universidade do Algarve, e é mestre, pela mesma universidade, em Literatura 
Portuguesa — especialização Literatura Medieval. Em 2013, obteve doutoramento em Linguís-
tica — Especialidade em Linguística do Texto e do Discurso, pela Universidade Nova de Lisboa, 
com financiamento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, como bolseira, com a tese intitu-
lada Interatividade entre Práticas e Aprendizagens de Estruturas Discursivo -Textuais no Ensino 
Básico — o discurso epistolar. De 2008 a 2016, foi investigadora do Centro de Linguística da Uni-
versidade Nova de Lisboa. Desde 2016, é investigadora do Centro de Linguística da Universidade 
do Porto (CLUP), onde foi bolseira da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, de 2016 a 2019. 
Desenvolve, atualmente, um projeto de pós -doutoramento intitulado Ensino e aprendizagem do 
conhecimento discursivo -textual de géneros da ordem do expor e do argumentar — o caso dos 
manuais de português. Tem partilhado o seu trabalho de formação e de investigação através da 
participação em encontros científicos, nacionais e internacionais, bem como através da publicação 
de artigos científicos em livros, em atas de congressos e em revistas nacionais e internacionais, e 
tem participado na organização de publicações nacionais e internacionais. É formadora certificada 
pelo Conselho Científico -Pedagógico da Formação Contínua nas áreas de português e literatura. Foi 
professora na Escola Superior de Educação e Comunicação da Universidade do Algarve de 2001 
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a 2010, onde integrou a equipa formadora do Plano Nacional de Ensino de Português. De 2013 a 
2015, foi leitora na Universidade Lumière Lyon 2, França, pelo Camões — Instituto da Cooperação 
e da Língua, responsável pelo Centro de Língua Portuguesa da mesma Universidade e é adjunta 
de Coordenação de Ensino do Português em França, desde 2019 até ao presente.
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