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Louvor n.º 1466/2015

Louvo o Primeiro-Sargento Fuzileiro, NII 6800792, Victor Manuel
Borges Franco Magalhães, pela elevada competência profissional, extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais demonstradas
ao longo destes dois anos no desempenho das suas funções de “Staff
Assistant” no “Effects and Influence Branch” integrado na Divisão de
Operações do “Joint Force Command Naples”.
Tendo iniciado funções neste Comando em julho de 2013 e respondendo diretamente ao Chefe do “Branch”, desde cedo revelou elevadas
capacidades de organização e trabalho, imediatamente reconhecidas por
todos os elementos da Divisão de Operações. Dotado de excecionais
qualidades e virtudes militares, desde logo revelou enorme flexibilidade
e adaptação para as diferentes tarefas para que era nomeado, executando
cada uma delas de forma exemplarmente empenhada e profissional.
Militar discreto, sempre pronto a auxiliar, nomeadamente no apoio
direto aos elementos nacionais que aqui prestam serviço, acompanhando
todas as tarefas do Núcleo de Apoio Nacional, mostrou em permanência
extraordinárias caraterísticas pessoais e humanas, revelando elevados
dotes de caráter que se refletiram nas suas qualidades de abnegação,
lealdade e honestidade dignas de realce, facto que contribuiu de forma
significativa para ser digno de total confiança, respeito e consideração
por parte de todos os militares portugueses e restante “Staff” deste
Comando.
Estas particulares caraterísticas foram evidenciadas e alvo de reconhecimento pelo Grupo de Comando deste JFCNP, tendo sido selecionado no
grupo restrito de Sargentos com melhor desempenho em todo o JFCNP
no segundo semestre de 2014. Voltou a integrar essa mesma lista no
primeiro semestre de 2015, tendo sido desta vez, eleito como o Sargento
com melhor desempenho no “Joint Force Command Naples” entre os
seus pares e que inclui representantes dos 28 países membros e com
diferentes postos dentro da Classe de Sargentos (desde Segundo-sargento
a Sargento-mor), num total de cerca de 220 Sargentos. O Comandante
deste JFCNP concretizou esse mesmo reconhecimento através de carta
pessoal enviada a S. Ex.ª o General Chefe de Estado-Maior-General
das Forças Armadas.
As qualidades apontadas e a ação desenvolvida pelo Primeiro-sargento Franco Magalhães, ao longo destes dois anos em que vem
prestando serviço no “Joint Force Command Naples”, devem ser
reconhecidas publicamente e apontadas como tendo contribuído significativamente para a eficiência, o prestigio e o cumprimento da missão
do Estado-Maior-General das Forcas Armadas e por consequência
Portugal, tornando-se inteiramente merecedor deste publico louvor
e devendo os serviços por si prestados ser considerados relevantes e
de elevado mérito.
06 de novembro de 2015. — O Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, Artur Pina Monteiro, General.
209196322

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Direção-Geral da Administração da Justiça
Aviso n.º 14859/2015
Para os efeitos do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado com os artigos 45.º e 46.º da LTFP, torna-se público que foi
homologada a ata de avaliação final da conclusão sem sucesso do período
experimental, de Ana Paula Marques Alves Guimarães, na sequência de
procedimento prévio a procedimento concursal comum de recrutamento
na modalidade de relação de emprego público por tempo indeterminado,
para ocupação de posto de trabalho na carreira e categoria de assistente
técnico no mapa de pessoal do Núcleo de Viseu da mesma secretaria.
Em consequência da conclusão sem sucesso do período experimental,
a trabalhadora, a 31 de outubro de 2015, regressa à situação jurídico-funcional de que era detentora antes do início do período experimental.
26 de novembro de 2015. — O Diretor-Geral, Pedro de Lima Gonçalves.
209192053
Despacho (extrato) n.º 15236/2015
Nos termos previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, por acordo do Diretor
Geral da Administração da Justiça e da Diretora Regional de Agricultura
e Pescas do Centro, se procedeu à consolidação definitiva da mobilidade
interna do assistente operacional António Augusto Gonçalves Marques

no quadro de pessoal do Tribunal de Execução das Penas de Coimbra,
nos termos do disposto no artigo 99.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.
26 de novembro de 2015. — O Diretor-Geral, Pedro de Lima Gonçalves.
209192118

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO MAR
Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P.
Aviso n.º 14860/2015
No cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, na sequência de
procedimento concursal, publicado através do aviso n.º 13980/2014, no
Diário da República, 2.ª série, n.º 241, de 15 de dezembro de 2014, foi
celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 15 de julho de 2015, com Samanta Alexandra
Neto Santos Leal São Pedro e Nelson Paulo Dias Mouro, na categoria
técnico superior, tendo os mesmos sido colocados na 2.ª posição remuneratória, nível 15.
25 de novembro de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo do
IFAP, I. P., Luís Souto Barreiros.
209193017
Aviso n.º 14861/2015
No cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, na sequência de
procedimento concursal, publicado através do aviso n.º 4671/2014, no
Diário da República, 2.ª série, n.º 68, de 7 de abril de 2014, foi celebrado
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
com efeitos a 1 de agosto de 2015, com Sara Luísa Carrólio Tavares, na
categoria técnico superior, tendo a mesma sido colocada na 2.ª posição
remuneratória, nível 15.
25 de novembro de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo do
IFAP, I. P., Luís Souto Barreiros.
209192978
Aviso n.º 14862/2015
No cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, na sequência de procedimento concursal, publicado através do aviso n.º 2180/2015, no Diário
da República, 2.ª série, n.º 41, de 27 de fevereiro de 2015, foi celebrado
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com
efeitos a 1 de outubro de 2015, com Elisabete da Conceição Antunes
Toscano Fernandes, na categoria técnico superior, tendo a mesma sido
colocada na 2.ª posição remuneratória, nível 15.
25 de novembro de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo do
IFAP, I. P., Luís Souto Barreiros.
209193058
Aviso n.º 14863/2015
No cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, na sequência de
procedimento concursal, publicado através do aviso n.º 13982/2014,
no Diário da República, 2.ª série, n.º 241, de 15 de dezembro de 2014,
foram celebrado contratos de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, com efeitos a 1 de agosto e a 1 de setembro de 2015,
respetivamente, com Olga Marina da Costa Cid e Maria Inês Ferreira
Delgado, na categoria de técnico superior, tendo as mesmas sido colocadas na 2.ª posição remuneratória, nível 15.
25 de novembro de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo do
IFAP, I. P., Luís Souto Barreiros.
209192897
Despacho n.º 15237/2015
1 — Nos termos do previsto no n.º 2 do artigo 1.º e artigo 2.º dos
Estatutos do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P.,
aprovados pela Portaria n.º 393/2012, de 29 de novembro, e da Deliberação n.º 319/2013, publicada na 2.ª série do Diário da República, n.º 26,
em 6 de fevereiro de 2013 e do Despacho n.º 12352/2015, publicado na
2.ª série do Diário da República, n.º 215, em 3 de novembro de 2015,
impõe-se proceder à designação do Diretor do Gabinete de Planeamento

