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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Arsenal do Alfeite

do 9101299, segundo-tenente da classe de técnicos superiores navais
em regime de contrato Ana Luísa Pinto Cardoso.
6 de Dezembro de 2005. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Fernando José Ribeiro de Melo Gomes, almirante.
Portaria n.o 1267/2005 (2.a série). — Manda o almirante Chefe
do Estado-Maior da Armada, ao abrigo da alínea c) do n.o 1 do
artigo 68.o do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR),
promover por escolha ao posto de capitão-de-mar-e-guerra, em conformidade com o previsto na alínea a) do artigo 216.o do EMFAR,
os capitães-de-fragata da classe de marinha que satisfazem as condições gerais de promoção fixadas, respectivamente, nos artigos 56.o
e 227.o do mencionado Estatuto, a contar de 30 de Outubro de 2005,
data a partir da qual lhes conta a respectiva antiguidade e lhes são
devidos os vencimentos do novo posto, de acordo com a alínea b)
do n.o 1 do artigo 175.o e para efeitos do n.o 2 do artigo 68.o, ambos
do mesmo Estatuto, em consequência da vacatura ocorrida nessa data
resultante da passagem à situação de reserva do 31574, capitão-de-mar-e-guerra da classe de marinha Joaquim Carmo Matias, ficando
colocados no 1.o escalão do novo posto:
389077, Vítor Manuel Gomes de Sousa (adido ao quadro).
388577, Francisco José Nunes Braz da Silva (adido ao quadro).
387877, Edgar Marcos de Bastos Ribeiro (adido ao quadro).
5177, Alberto Manuel Silvestre Correia (no quadro).
Estes oficiais uma vez promovidos e tal como vão ordenados deverão
ser colocados na lista de antiguidade do seu posto e classe à esquerda
do 38476, capitão-de-mar-e-guerra da classe de marinha António
Paulo Leite Trindade.
6 de Dezembro de 2005. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Fernando José Ribeiro de Melo Gomes, almirante.
Portaria n.o 1268/2005 (2.a série). — Manda o almirante Chefe
do Estado-Maior da Armada, ao abrigo da alínea c) do n.o 1 do
artigo 68.o do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR),
promover, por antiguidade, ao posto de capitão-de-fragata, em conformidade com o previsto na alínea b) do artigo 216.o do EMFAR,
o 25684, capitão-tenente da classe de marinha Paulo Jorge da Silva
de Pinho (no quadro), que satisfaz as condições gerais de promoção
fixadas, respectivamente, nos artigos 56.o e 227.o do mencionado Estatuto, a contar de 30 de Outubro de 2005, data a partir da qual lhe
conta a respectiva antiguidade e lhe são devidos os vencimentos do
novo posto, de acordo com a alínea b) do n.o 1 do artigo 175.o e
para efeitos do n.o 2 do artigo 68.o, ambos do mesmo Estatuto, em
consequência da vacatura ocorrida nessa data resultante da passagem
à situação de reserva do 388077, capitão-de-fragata da classe de marinha António Joaquim Ribeiro Ezequiel, ficando colocado no 1.o escalão do novo posto.
Este oficial, uma vez promovido, deverá ser colocado na lista de
antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 29484, capitão-de-fragata da classe de marinha Daniel de Jesus Véstias Letras.
6 de Dezembro de 2005. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Fernando José Ribeiro de Melo Gomes, almirante.
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Portaria n. 1269/2005 (2. série). — Manda o almirante Chefe
do Estado-Maior da Armada, ao abrigo da alínea c) do n.o 1 do
artigo 68.o do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR),
promover, por antiguidade, ao posto de capitão-de-fragata, em conformidade com o previsto na alínea b) do artigo 216.o do EMFAR,
o 29484, capitão-tenente da classe de marinha Daniel de Jesus Véstias
Letras (no quadro), que satisfaz as condições gerais e especiais de
promoção fixadas, respectivamente, nos artigos 56.o e 227.o do mencionado Estatuto, a contar de 30 de Outubro de 2005, data a partir
da qual lhe conta a respectiva antiguidade e lhe são devidos os vencimentos do novo posto, de acordo com a alínea b) do n.o 1 do
artigo 175.o e para efeitos do n.o 2 do artigo 68.o, ambos do mesmo
Estatuto, em consequência da vacatura ocorrida nessa data resultante
da promoção ao posto imediato do 5177, capitão-de-fragata da classe
de marinha Alberto Manuel Silvestre Correia, ficando colocado no
1.o escalão do novo posto.
Este oficial, uma vez promovido, deverá ser colocado na lista de
antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 32284, capitão-de-fragata da classe de marinha Manuel Amaral Mota.
6 de Dezembro de 2005. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Fernando José Ribeiro de Melo Gomes, almirante.

Aviso n.o 11 505/2005 (2.a série). — Relação do pessoal contratado, nos termos do artigo 33.o do Regulamento do Arsenal do Alfeite,
aprovado pelo Decreto n.o 31 873, de 27 de Janeiro de 1942, para a
carreira de operário, na categoria e nível que se indicam, para vigorar
a partir da data do início de funções:
Operário do nível 1:
Pedro Miguel Gonçalves Pinheiro.
Mateus Frederico Ramos Abel.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
5 de Dezembro de 2005. — O Director de Recursos Humanos, Jaime
Batista de Figueiredo.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Instituto Nacional de Medicina Legal
Aviso n.o 11 506/2005 (2.a série). — Por deliberação do conselho
directivo do Instituto Nacional de Medicina Legal de 29 de Novembro
de 2005:
Licenciada Laura Sofia Ramos Mendes Cainé — contratada, precedendo concurso externo, em regime de contrato administrativo de
provimento, para realizar estágio de ingresso na categoria de especialista superior de 2.a classe de medicina legal, da carreira de
especialista superior de medicina legal, do quadro de pessoal do
Instituto Nacional de Medicina Legal, para exercer funções na Delegação do Porto. O referido contrato, com efeitos a partir de 1
de Dezembro de 2005, data que corresponde ao início do estágio,
é celebrado pelo período de um ano, podendo ser prorrogado,
nos termos do n.o 4 do artigo 16.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de
7 de Dezembro, até à data da posse.
30 de Novembro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
Duarte Nuno Vieira.
Aviso n.o 11 507/2005 (2.a série). — Por deliberação do conselho
directivo do Instituto Nacional de Medicina Legal de 29 de Novembro
de 2005:
José Augusto de Oliveira Ferreira, motorista de ligeiros, escalão 1,
índice 142, do quadro de pessoal do Instituto Nacional de Medicina
Legal (INML), Gabinete Médico-Legal da Figueira da Foz —
nomeado assistente administrativo por reclassificação profissional,
precedendo parecer prévio favorável da Secretaria-Geral do Ministério da Justiça, em comissão de serviço extraordinária, pelo período
de seis meses, a partir de 1 de Dezembro de 2005, ficando posicionado no escalão 1, índice 199.
30 de Novembro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
Duarte Nuno Vieira.
Aviso n.o 11 508/2005 (2.a série). — Por deliberação do conselho
directivo do Instituto Nacional de Medicina Legal de 29 de Novembro
de 2005:
Francisco Gomes Branco — nomeado, por conveniência de serviço,
com efeitos a partir de 1 de Dezembro de 2005, na categoria de
assistente de medicina legal, da carreira médica de medicina legal,
do quadro único do pessoal do Instituto Nacional de Medicina
Legal, precedendo concurso interno de ingresso, para exercer funções no Gabinete Médico-Legal de Aveiro. (Não carece de visto
ou declaração de conformidade do Tribunal de Contas.)
30 de Novembro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
Duarte Nuno Vieira.
Aviso n.o 11 509/2005 (2.a série). — Por deliberação do conselho
directivo do Instituto Nacional de Medicina Legal de 29 de Novembro
de 2005:
Magda Raquel Gomes da Piedade Mendes — nomeada, por conveniência de serviço, com efeitos a partir de 15 de Dezembro de
2005, na categoria de técnica de 2.a classe de anatomia patológica,
citológica e tanatológica, da carreira de pessoal técnico de diagnóstico e terapêutica, do quadro único de pessoal do Instituto Nacional de Medicina Legal, precedendo concurso externo de ingresso,

