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3 — Mantém-se na situação de adido ao quadro, nos termos da
alínea g) do n.o 2 do artigo 173.o e do artigo 191.o, ambos do EMFAR,
pelo que não encerra a vaga.
4 — Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu QE, nos
termos do n.o 1 do artigo 183.o do EMFAR.

4 — Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu QE, nos
termos do n.o 1 do artigo 183.o do EMFAR.
29 de Outubro de 2007. — O Chefe da Repartição, Óscar Humberto
Almeida Megre Barbosa, COR INF.

29 de Outubro de 2007. — O Chefe da Repartição, Óscar Humberto
Almeida Megre Barbosa, COR INF.

Direcção de Obtenção de Recursos Humanos

Despacho n.o 27 134/2007

Despacho n.o 27 137/2007

1 — Por despacho de 8 de Agosto de 2007 do general Chefe do
Estado-Maior do Exército, para preenchimento de uma vaga de qualquer dos quadros especiais, aprovado pelos seus despachos
n.os 143/CEME/02, de 30 de Julho, e 64/CEME/07, de 8 de Fevereiro,
é promovido ao posto de sargento-mor, nos termos do artigo 183.o
e da alínea a) do artigo 262.o do Estatuto dos Militares das Forças
Armadas, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção
estabelecidas no artigo 56.o, na alínea d) do n.o 1 e no n.o 2 do
artigo 263.o e no n.o 4 do artigo 274.o do referido Estatuto, o sargento
a seguir indicado:

1 — Nos termos estabelecidos na Lei do Serviço Militar e respectivo
Regulamento e no Estatuto dos Militares das Forças Armadas, faz-se
público que, autorizado por despacho de 8 de Novembro de 2007
do MGEN director de Obtenção de Recursos Humanos do Exército
por subdelegação do tenente-general comandante do Pessoal, por
delegação de competência do Chefe do Estado-Maior do Exército,
se encontra aberto, pelo prazo de 20 dias úteis, concurso para a admissão de cidadãos voluntários para a prestação de serviço militar em
regime de contrato, na categoria de oficial, visando o preenchimento
do total de 184 vagas, distribuídas pelas seguintes áreas funcionais:

SCH CAV 08189780, Ricardo Fernando Banha Santos.
2 — Conta a antiguidade desde 14 de Junho de 2007, data a partir
da qual tem direito ao vencimento do novo posto, ficando integrado
no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de sargento-mor.
3 — Mantém-se na situação de adido ao quadro, nos termos da
alínea g) do n.o 2 do artigo 173.o e do artigo 191.o, ambos do EMFAR,
pelo que não encerra a vaga.
4 — Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu QE, nos
termos do n.o 1 do artigo 183.o do EMFAR.
29 de Outubro de 2007. — O Chefe da Repartição, Óscar Humberto
Almeida Megre Barbosa, COR INF.
Despacho n.o 27 135/2007
1 — Por despacho de 8 de Agosto de 2007 do general Chefe do
Estado-Maior do Exército, para preenchimento de uma vaga de qualquer dos quadros especiais, aprovado pelos seus despachos
n.os 143/CEME/02, de 30 de Julho, e 64/CEME/07, de 8 de Fevereiro,
é promovido ao posto de sargento-mor, nos termos do artigo 183.o
e da alínea a) do artigo 262.o do Estatuto dos Militares das Forças
Armadas, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção
estabelecidas no artigo 56.o, na alínea d) do n.o 1 e no n.o 2 do
artigo 263.o e no n.o 4 do artigo 274.o do referido Estatuto, o sargento
a seguir indicado:
SCH TM 05551580, Álvaro Augusto Maia Maurício.
2 — Conta a antiguidade desde 14 de Junho de 2007, data a partir
da qual tem direito ao vencimento do novo posto, ficando integrado
no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de sargento-mor.
3 — Mantém-se na situação de adido ao quadro, nos termos da
alínea g) do n.o 2 do artigo 173.o e do artigo 191.o ambos do EMFAR,
pelo que não encerra a vaga.
4 — Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu QE, nos
termos do n.o 1 do artigo 183.o do EMFAR.
29 de Outubro de 2007. — O Chefe da Repartição, Óscar Humberto
Almeida Megre Barbosa, COR INF.
Despacho n.o 27 136/2007
1 — Por despacho de 8 de Agosto de 2007 do general Chefe do
Estado-Maior do Exército, para preenchimento de uma vaga de qualquer dos quadros especiais, aprovado pelos seus despachos
n.os 143/CEME/02, de 30 de Julho, e 64/CEME/07, de 8 de Fevereiro,
é promovido ao posto de sargento-mor, nos termos do artigo 183.o
e da alínea a) do artigo 262.o do Estatuto dos Militares das Forças
Armadas, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção
estabelecidas no artigo 56.o, na alínea d) do n.o 1 e no n.o 2 do
artigo 263.o e no n.o 4 do artigo 274.o do referido Estatuto, o sargento
a seguir indicado:
SCH AM 14321879, Armando Monteiro Liberado.
2 — Conta a antiguidade desde 12 de Julho de 2007, data a partir
da qual tem direito ao vencimento do novo posto, ficando integrado
no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de sargento-mor.
3 — Mantém-se na situação de adido ao quadro, nos termos da
alínea g) do n.o 2 do artigo 173.o e do artigo 191.o, ambos do EMFAR,
pelo que não encerra a vaga.

AF01 Infantaria mecanizada motorizada — 37:
028 — Armas pesadas/morteiro;
031 — Atirador;
035 — Armas pesadas/anti-carro;
AF02 — Infantaria ligeira — 20:
059 — Comando;
061 — Operações especiais;
094 — Pára-quedista;
AF03 — Artilharia de campanha — 12:
143 — Campanha e direcção tiro;
186 — Aquisição de objectivos;
AF04 — Artilharia anti-aérea — 6:
104 — Sistemas míssil;
114 — Sistema canhão;
AF05 — Cavalaria — 20:
225 — Carros de combate;
290 — Reconhecimento de rodas;
AF06 — Polícia do Exército — 8:
263 — Polícia do Exército;
AF10 — Transmissões — 6:
427 — Transmissões das armas;
000 — Engenharia electrotécnica;
AF18 — Transportes — 8:
677 — Condução auto;
AF21 — Material — 10:
689 — Técnico de manutenção de armamento;
690 — Técnico de manutenção de material auto;
691 — Técnico de manutenção de material eléctrico;
AF22 — Administração militar — 8:
602 — Administração e finanças;
AF24 — Engenharia — 10:
377 — Sapador de engenharia;
AF25 — Serviços Apoio de Pessoal:
633 — Marketing — 6;
634 — Ciências da educação — 6;
642 — Psicologia — 3;
665 — Engenharia informática — 6;
652 — Direito — 10;
886 — Educação física — 8.
2 — Podem concorrer os cidadãos que satisfaçam os requisitos de
admissão e se comprometam a prestar serviço no Exército por um
período mínimo de dois anos.
3 — Prazo de validade — o presente concurso visa exclusivamente
o provimento das vagas existentes e caduca com o seu preenchimento.

