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Despacho n.o 2866/2006 (2.a série). — Por subdelegação do vice-almirante superintendente dos Serviços do Pessoal, promovo, por
escolha, ao posto de sargento-chefe da classe de manobra, ao abrigo
da alínea b) do artigo 262.o do Estatuto dos Militares das Forças
Armadas (Decreto-Lei n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto), ficando no
quadro, o seguinte militar:

Despacho n.o 2870/2006 (2.a série). — Por subdelegação do vice-almirante superintendente dos Serviços do Pessoal, promovo, por
escolha, ao posto de sargento-chefe da classe de electrotécnicos, ao
abrigo da alínea b) do artigo 262.o do Estatuto dos Militares das
Forças Armadas (Decreto-Lei n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto),
ficando no quadro, o seguinte militar:

192171, sargento-ajudante M Joaquim Lopes Cecílio Gomes.

14472, sargento-ajudante ETC Firmino da Silva Henriques.

Promovido a contar de 31 de Outubro de 2005, data a partir da
qual 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,
preenchendo a vaga ocorrida nesta data resultante da promoção do
17471, sargento-chefe M José Carlos Raposo.
Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 22371, sargento-chefe M Agostinho Teixeira Duarte.

Promovido a contar de 31 de Agosto de 2005, data a partir da
qual 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,
preenchendo a vaga ocorrida nesta data resultante da passagem à
situação de reserva do 21170, sargento-chefe TRC Carlos Manuel
Nunes Garcia.
Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 49773, sargento-chefe ETC Orlando Manuel Rosa Duarte.

18 de Janeiro de 2006. — O Chefe da Repartição, Leonel Esteves
Fernandes, capitão-de-mar-e-guerra.
Despacho n.o 2867/2006 (2.a série). — Por subdelegação do vice-almirante superintendente dos Serviços do Pessoal, promovo, por
antiguidade, ao posto de sargento-ajudante da classe de manobra,
ao abrigo da alínea c) do artigo 262.o do Estatuto dos Militares das
Forças Armadas (Decreto-Lei n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto),
ficando no quadro, o seguinte militar:
127778, primeiro-sargento M Fernando Manuel Eusébio Ferreira.
Promovido a contar de 31 de Outubro de 2005, data a partir da
qual 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,
preenchendo a vaga ocorrida nesta data resultante da promoção do
192171, sargento-ajudante M Joaquim Lopes Cecílio Gomes.
Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 153877, sargento-ajudante M António José Alves de Lima.
18 de Janeiro de 2006. — O Chefe da Repartição, Leonel Esteves
Fernandes, capitão-de-mar-e-guerra.
Despacho n.o 2868/2006 (2.a série). — Por subdelegação do vice-almirante superintendente dos Serviços do Pessoal, graduo no posto
de segundo-sargento, ao abrigo do artigo 17.o (Decreto-Lei n.o 236/99,
de 25 de Junho) e do artigo 69.o (Decreto-Lei n.o 197-A/2003, de
30 de Agosto) do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, os
seguintes militares, que frequentam o Curso de Formação de Sargentos Maquinistas Navais:
9317299, primeiro-marinheiro CM Vítor Manuel Serra da Silva.
9328301, segundo-marinheiro V RC Luís Miguel Lopes Dias Duarte.
9330501, segundo-marinheiro C RC Pedro António Ribeiro da Cunha.
9332401, segundo-marinheiro E RC António José Grosso Campaniço.

19 de Janeiro de 2006. — O Chefe da Repartição, Leonel Esteves
Fernandes, capitão-de-mar-e-guerra.
Despacho n.o 2871/2006 (2.a série). — Por subdelegação do vice-almirante superintendente dos Serviços do Pessoal, promovo, por
antiguidade, ao posto de sargento-ajudante da classe de electrotécnicos, ao abrigo da alínea c) do artigo 262.o do Estatuto dos Militares
das Forças Armadas (Decreto-Lei n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto),
ficando no quadro, os seguintes militares:
416284, primeiro-sargento ETA António João Peralta da Costa.
501486, primeiro-sargento ETC Pedro Miguel dos Santos Aníbal.
Promovidos a contar de 30 de Setembro de 2005, data a partir
da qual contam 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, preenchendo as vagas ocorridas nesta data resultantes, respectivamente, da promoção do 7073, sargento-ajudante ETC Luís
Filipe Martins Timóteo, e do 165476, sargento-ajudante ETI José
Manuel Serrudo Macedo.
Ficam colocados na escala de antiguidade à esquerda do 311284,
sargento-ajudante ETI José Vítor da Silva Calado, pela ordem
indicada.
19 de Janeiro de 2006. — O Chefe da Repartição, Leonel Esteves
Fernandes, capitão-de-mar-e-guerra.
Despacho n.o 2872/2006 (2.a série). — Por subdelegação do vice-almirante superintendente dos Serviços do Pessoal, promovo, por
antiguidade, ao posto de sargento-ajudante da classe de electrotécnicos, ao abrigo da alínea c) do artigo 262.o do Estatuto dos Militares
das Forças Armadas (Decreto-Lei n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto),
ficando no quadro, o seguinte militar:
311284, primeiro-sargento ETI José Vítor da Silva Calado.

Graduados a contar de 1 de Setembro de 2005.
Ocupam posição na escala de antiguidade de acordo com a classificação atribuída pela Escola de Máquinas.
18 de Janeiro de 2006. — O Chefe da Repartição, Leonel Esteves
Fernandes, capitão-de-mar-e-guerra.
Despacho n.o 2869/2006 (2.a série). — Por subdelegação do vice-almirante superintendente dos Serviços do Pessoal, promovo, por
escolha, ao posto de sargento-chefe da classe de manobra, ao abrigo
da alínea b) do artigo 262.o do Estatuto dos Militares das Forças
Armadas (Decreto-Lei n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto), ficando no
quadro, o seguinte militar:
95372, sargento-ajudante M Fernando Joaquim de Oliveira.
Promovido a contar de 31 de Outubro de 2005, data a partir da
qual 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,
preenchendo a vaga ocorrida nesta data resultante da promoção na
situação de adido ao quadro do 166971, sargento-chefe M Francisco
Grave Dias Romão.
Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 166971, sargento-chefe M Francisco Grave Dias Romão.
18 de Janeiro de 2006. — O Chefe da Repartição, Leonel Esteves
Fernandes, capitão-de-mar-e-guerra.

Promovido a contar de 31 de Agosto de 2005, data a partir da
qual 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,
preenchendo a vaga ocorrida nesta data resultante da promoção do
14472, sargento-ajudante ETC Firmino da Silva Henriques.
Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 406183, sargento-ajudante ETC João Francisco Lino Amaral.
19 de Janeiro de 2006. — O Chefe da Repartição, Leonel Esteves
Fernandes, capitão-de-mar-e-guerra.
Despacho n.o 2873/2006 (2.a série). — Por subdelegação do vice-almirante superintendente dos Serviços do Pessoal, promovo, por
escolha, ao posto de sargento-chefe da classe de electrotécnicos, ao
abrigo da alínea b) do artigo 262.o do Estatuto dos Militares das
Forças Armadas (Decreto-Lei n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto),
ficando no quadro, o seguinte militar:
165476, sargento-ajudante ETI José Manuel Serrudo Macedo.
Promovido a contar de 30 de Setembro de 2005, data a partir da
qual 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,
preenchendo a vaga ocorrida nesta data resultante da promoção do
301770, sargento-chefe TEA José Rosa Valentim Pereira.
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Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 7073, sargento-chefe ETC Luís Filipe Martins Timóteo.
19 de Janeiro de 2006. — O Chefe da Repartição, Leonel Esteves
Fernandes, capitão-de-mar-e-guerra.
Despacho n.o 2874/2006 (2.a série). — Por subdelegação do vice-almirante superintendente dos Serviços do Pessoal, promovo, por
escolha, ao posto de sargento-chefe da classe de electrotécnicos, ao
abrigo da alínea b) do artigo 262.o do Estatuto dos Militares das
Forças Armadas (Decreto-Lei n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto),
ficando no quadro, o seguinte militar:
7073, sargento-ajudante ETC Luís Filipe Martins Timóteo.
Promovido a contar de 30 de Setembro de 2005, data a partir da
qual 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,
preenchendo a vaga ocorrida nesta data resultante da promoção do
224469, sargento-chefe TRC Rogério Queimado Carrilho.
Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 14472, sargento-chefe ETC Firmino da Silva Henriques.
19 de Janeiro de 2006. — O Chefe da Repartição, Leonel Esteves
Fernandes, capitão-de-mar-e-guerra.
Despacho n.o 2875/2006 (2.a série). — Por subdelegação do vice-almirante superintendente dos Serviços do Pessoal, promovo, por
habilitação com curso adequado, ao posto de segundo-sargento da
classe de condutores de máquinas, ao abrigo do n.o 1 do artigo 260.o
do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (Decreto-Lei
n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto), ficando no quadro, os seguintes
militares:
6313892, cabo CM Celso d’Ornelas Rodrigues.
1551992, cabo CM Joaquim Manuel Rebelo Vences Varela.
9332497, primeiro-marinheiro CM José Domingos Ferreira Nunes.
9333294, primeiro-marinheiro CM Orlando José Torrado Ramos.
6303693, cabo CM Paulo Artur de Matos Gonçalves.
9319393, cabo CM Sílvia Maria de Jesus Linheiro.
6304792, cabo CM Carlos Jorge Zambujo dos Reis.
6306592, cabo CM Nuno Miguel Guedes Figueiras.
8315692, cabo CM Elisete Cristina Palminha Descalço.
9336297, primeiro-marinheiro CM Paulo Jorge Dias Matias.
415683, cabo CM Luís Manuel Ferreira Gomes Vieira.
423591, cabo CM Jorge Manuel Teixeira.
250292, cabo CM Sérgio Manuel da Costa Pinto.
250892, cabo CM Alain Pierre Guerreiro Correia.
404185, cabo CM João Adriano da Silva Pereira.
Promovidos a contar de 1 de Outubro de 2005, data a partir da
qual conta a respectiva antiguidade e lhes são devidos os vencimentos
do novo posto, de acordo com o n.o 3 do artigo 260.o e para efeitos
do n.o 2 do artigo 68.o, ambos do mesmo Estatuto.
Ficam colocados na escala de antiguidade à esquerda do 605890,
segundo-sargento CM José Manuel Quadrado do Maio, pela ordem
indicada.
20 de Janeiro de 2006. — O Chefe da Repartição, Leonel Esteves
Fernandes, capitão-de-mar-e-guerra.
Despacho n.o 2876/2006 (2.a série). — Por subdelegação do vice-almirante superintendente dos Serviços do Pessoal, promovo, por
escolha, ao posto de sargento-chefe da classe de fuzileiro, ao abrigo
da alínea b) do artigo 262.o do Estatuto dos Militares das Forças
Armadas (Decreto-Lei n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto), ficando no
quadro, o seguinte militar:
19070, sargento-ajudante FZ José Rosa Dias Bispo.
Promovido a contar de 16 de Dezembro de 2005, data a partir
da qual 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,
preenchendo a vaga ocorrida nesta data resultante da promoção do
3469, sargento-chefe FZ João Manuel Patrício.
Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 257471, sargento-chefe FZ Artur Cândido Negreiros Morais Moura.
20 de Janeiro de 2006. — O Chefe da Repartição, Leonel Esteves
Fernandes, capitão-de-mar-e-guerra.
Despacho n.o 2877/2006 (2.a série). — Por subdelegação do vice-almirante superintendente dos Serviços do Pessoal, promovo, por
escolha, ao posto de sargento-chefe da classe de fuzileiro, ao abrigo

da alínea b) do artigo 262.o do Estatuto dos Militares das Forças
Armadas (Decreto-Lei n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto), ficando no
quadro, o seguinte militar:
66271, sargento-ajudante FZ António Manuel da Luz Carapinha.
Promovido a contar de 19 de Dezembro de 2005, data a partir
da qual 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,
preenchendo a vaga ocorrida nesta data resultante da passagem à
situação de adido ao quadro do 8369, sargento-chefe FZ Manuel
Domingos Pereira de Pina.
Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 19070, sargento-chefe FZ José Rosa Dias Bispo.
20 de Janeiro de 2006. — O Chefe da Repartição, Leonel Esteves
Fernandes, capitão-de-mar-e-guerra.
EXÉRCITO

Comando do Pessoal
Direcção de Administração e Mobilização do Pessoal
Repartição de Pessoal Civil
o

Aviso n. 1349/2006 (2.a série). — Concurso interno geral de
ingresso para a categoria de auxiliar administrativo da carreira de auxiliar
administrativo do QPCE. — 1 — Faz-se público que, autorizado por
despacho de 27 de Julho de 2005 do TGEN AGE, por delegação
de competência do Chefe do Estado Maior do Exército, se encontra
aberto concurso interno geral de ingresso para a categoria de auxiliar
administrativo da carreira de auxiliar administrativo do quadro de
pessoal Civil do Exército (QPCE), visando o preenchimento de três
vagas.
2 — Nos termos do disposto no despacho conjunto n.o 373/2000,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 77, de 31 de Março
de 2000, faz-se constar a seguinte menção: «Em cumprimento da
alínea h) do artigo 9.o da Constituição, a Administração Pública,
enquanto entidade empregadora, promove activamente uma política
de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso
ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.»
3 — O presente aviso será inscrito (registado) na bolsa de emprego
público (BEP), no prazo de dois dias úteis, após a publicação no
Diário da República, nos termos do Decreto-Lei n.o 78/2003, de 23
de Abril.
4 — Prazo para apresentação de candidaturas — 10 dias úteis a contar da data da publicação do aviso de abertura.
5 — Prazo de validade — o presente concurso visa exclusivamente
o provimento das vagas existentes, válido por um ano, e caduca com
o respectivo preenchimento.
6 — Legislação aplicável — ao presente concurso aplicam-se os
Decretos-Leis n.os 248/85, de 15 de Julho, 204/98, de 11 de Julho,
264/89, de 18 de Agosto, 353-A/89, de 16 de Outubro, com as alterações
entretanto verificadas, 442/91, de 15 de Novembro, com a alteração
do Decreto-Lei n.o 6/96, de 31 de Janeiro, 404-A/98, de 18 de Dezembro, com as alterações da Lei n.o 44/99, de 11 de Julho, e Portaria
n.o 419/91, de 21 de Maio.
7 — Conteúdo funcional dos lugares a preencher — o constante
do mapa anexo ao Decreto-Lei n.o 248/85, de 15 de Julho, para o
respectivo grupo de pessoal.
8 — Local de trabalho — unidades, estabelecimentos e órgãos do
Exército.
9 — Remunerações e condições de trabalho — a remuneração é
a correspondente ao escalão e índice previstos para a categoria, de
acordo com o disposto no mapa I anexo ao Decreto-Lei n.o 353-A/89,
de 16 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro, e as regalias as genericamente
vigentes para os funcionários da Administração Pública.
10 — Requisitos de admissão ao concurso:
10.1 — Requisitos gerais — satisfazer as condições previstas no
artigo 29.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho;
10.2 — Requisitos especiais:
10.2.1 — Possuir adequado vínculo à função pública;
10.2.2 — Possuir a escolaridade obrigatória ou equivalente e comprovada formação ou experiência profissional adequada ao exercício
da respectiva função, de acordo com a alínea c) do n.o 1 do artigo 10.o
do Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro;
10.2.3 — Preencher os requisitos de candidatura para ingresso na
função pública, nos termos do disposto nos n.os 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8

