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16 de outubro de 2015, foi celebrado contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, com o período experimental de
180 dias, com a trabalhadora a seguir indicada:
Nome

PR

NR

Efeitos

FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Gabinetes do Ministro das Finanças e da Ministra
da Administração Interna
Despacho n.º 12094/2016

Liliana Sabrina Fonseca Branco . . . . . .

2.ª

15

05-09-2016

30 de setembro de 2016. — O Secretário-Geral-Adjunto do Ministério
das Finanças, Adérito Duarte Simões Tostão.
209906263

Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores
em Funções Públicas

Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 68.º do Estatuto dos Militares da Guarda Nacional Republicana, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 297/2009, de 14 de outubro, retificado pela Declaração de Retificação
n.º 92/2009, de 27 de novembro, é autorizada a abertura de 300 lugares dos
Quadros das Armas, para admissão ao Curso de Formação de Guardas no
ano de 2016, tendo em vista o ingresso na Guarda Nacional Republicana.
30 de setembro de 2016. — O Ministro das Finanças, Mário José
Gomes de Freitas Centeno. — 29 de setembro de 2016. — A Ministra
da Administração Interna, Maria Constança Dias Urbano de Sousa.
209908686

Aviso n.º 12415/2016
Por meu despacho de 22 de agosto de 2016, cessou a situação de
licença extraordinária e foi autorizada a colocação na 1.ª fase do processo
de requalificação, com efeitos a 16 de agosto de 2016, da assistente técnica, Susana Rosa Teixeira Portela da Silva, nos termos conjugados da
alínea a) do n.º 12 do artigo 32.º da Lei n.º 53/2006, de 7 de dezembro,
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 11/2008, de 20 de fevereiro,
com o n.º 1 do artigo 258.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.
30 de setembro de 2016. — A Diretora-Geral, Elisabete Reis de
Carvalho.
209908653
Aviso n.º 12416/2016
Por meu despacho de 16 de Agosto de 2016, cessou a situação de
licença sem remuneração e foi autorizada a colocação na 1.ª fase do
processo de requalificação, com efeitos a 22 de agosto de 2016, da
assistente operacional Elda Patrícia Fontes Ferreira da Silva, nos termos
conjugados da alínea a) do n.º 12 do artigo 32.º da Lei n.º 53/2006, de
7 de dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 11/2008, de
20 de fevereiro, com o n.º 3 do artigo 258.º da Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.
30 de setembro de 2016. — A Diretora-Geral, Elisabete Reis de
Carvalho.
209908548
Aviso n.º 12417/2016
Nos termos dos artigos 249.º e 275.º ambos do Anexo da Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, e por meu despacho de 13 de setembro de 2016, foi autorizada
a cessação da licença sem remuneração do trabalhador em funções públicas, do assistente técnico Pedro Miguel Vieira da Costa Rodrigues,
e colocação na primeira fase da situação de requalificação, ficando o
mesmo afeto a esta Direção-Geral.
30 de setembro de 2016. — A Diretora-Geral, Elisabete Reis de Carvalho.
209908726

DEFESA NACIONAL
Gabinete do Ministro
Despacho n.º 12095/2016
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 3 do artigo 24.º da Lei
Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas, aprovada pela
Lei Orgânica n.º 1-A/2009, de 7 de julho, alterada e republicada pela
Lei Orgânica n.º 6/2014, de 1 de setembro, determino, sob proposta do
Chefe do Estado-Maior da Força Aérea:
1 — A nomeação do Tenente-general Joaquim Manuel Nunes Borrego
para o cargo de comandante aéreo.
2 — O presente despacho produz efeitos a partir da data de tomada
de posse do nomeado.
28 de setembro de 2016. — O Ministro da Defesa Nacional, José
Alberto de Azeredo Ferreira Lopes.
209907316
Despacho n.º 12096/2016
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 3 do artigo 24.º da Lei
Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas, aprovada pela
Lei Orgânica n.º 1-A/2009, de 7 de julho, alterada e republicada pela
Lei Orgânica n.º 6/2014, de 1 de setembro, determino, sob proposta do
Chefe do Estado-Maior da Armada:
1 — A exoneração do Vice-almirante José Domingos Pereira da Cunha
do cargo de comandante naval, por ter transitado para a situação de
reserva em 29 de agosto de 2016.
2 — A nomeação do Vice-almirante Luís Carlos de Sousa Pereira
para o cargo de comandante naval.
3 — O presente despacho produz efeitos a partir da data de tomada
de posse do Vice-almirante Luís Carlos de Sousa Pereira como comandante naval.
28 de setembro de 2016. — O Ministro da Defesa Nacional, José
Alberto de Azeredo Ferreira Lopes.
209907324

Secretaria-Geral

Aviso n.º 12418/2016
Nos termos dos artigos 249.º e 275.º ambos do Anexo da Lei Geral
do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, e por meu despacho de 16 de setembro de 2016, foi
autorizada a cessação da licença sem remuneração da trabalhadora
em funções públicas, técnica superior, Rute Isabel da Silva Favas de
Assis Pires, e colocação na primeira fase da situação de requalificação,
com efeitos a 15 de setembro de 2016, ficando a mesma afeta a esta
Direção-Geral.
30 de setembro de 2016. — A Diretora-Geral, Elisabete Reis de Carvalho.
209908767
Nome

Paula Cristina Gomes dos Santos . . . .

Aviso n.º 12419/2016
Em 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, por despacho de 21 de
setembro de 2016 do Secretário-Geral, se procedeu à consolidação definitiva das mobilidades na carreira e categoria dos trabalhadores infra indicados, no mapa de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério da Defesa
Nacional, ao abrigo do disposto no artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas, publicada em anexo à referida Lei n.º 35/2014,
tendo sido celebrados os respetivos contratos de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, com produção de efeitos a 1 de outubro de 2016, mantendo os trabalhadores o mesmo nível remuneratório:

NR

Carreira/categoria
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Serviço de origem

Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios
Estrangeiros.

