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9100907 Ana Rita Pereira Gomes 
9100307 Patrícia Pité Madeira
9100407 Cláudia Sofia Alexandre Sequeira
9101807 Vítor Alexandre Marreco de Gouveia
9101607 João Paulo Alberto Veiga
9101707 Francisco Gabriel Cavaco Sim Sim
9101407 Francisco José Bravo Merca
9101907 Eduardo Pedro Soares de Araújo
9100507 Maria João Costa Morgado
9100807 Sandra Cristina Pacheco da Silva

que satisfazem as condições gerais de promoção fixadas e previstas no 
artigo 299.º, conjugado com o artigo 56.º e as condições especiais de 
promoção fixadas no artigo 305.º do mencionado Estatuto, a contar de 
16 de Fevereiro de 2008, data a partir da qual lhes conta a respectiva 
antiguidade e lhes são devidos os vencimentos do novo posto, de acordo 
com o disposto no número 2 do artigo 68.º do referido Estatuto.

Estes oficiais, uma vez promovidos e tal como vão ordenados, deverão 
ser colocados na lista de antiguidade do seu posto e classe à esquerda 
da 9104906 subtenente da classe de Técnicos Superiores Navais em 
Regime de Contrato Mónica Catarina da Silva Cardoso.

3 de Junho de 2008. — O Chefe do Estado-Maior da Armada, Fer-
nando José Ribeiro de Melo Gomes, almirante. 

 Portaria n.º 585/2008
Manda o Almirante Chefe do Estado -Maior da Armada, ao abrigo 

do estabelecido na alínea c) do número 1 do artigo 68.º do Estatuto dos 
Militares das Forças Armadas (EMFAR), promover por diuturnidade 
ao posto de subtenente, os aspirantes da Classe de Técnicos Navais em 
Regime de Contrato

9102107 Nuno Miguel Pires dos Santos
9102007 Sara Salgueiro Proença

que satisfazem as condições gerais de promoção fixadas e previstas no 
artigo 299.º, conjugado com o artigo 56.º e as condições especiais de 
promoção fixadas no artigo 305.º do mencionado Estatuto, a contar de 
16 de Fevereiro de 2008, data a partir da qual lhes conta a respectiva 
antiguidade e lhes são devidos os vencimentos do novo posto, de acordo 
com o disposto no número 2 do artigo 68.º do referido Estatuto.

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 9105006 subtenente da classe de Técnicos Navais em Regime de 
Contrato Pedro Aníbal Viegas Soares d’Albergaria Rodrigues

4 de Junho de 2008. — O Chefe do Estado -Maior da Armada, Fer-
nando José Ribeiro de Melo Gomes, almirante. 

 Superintendência dos Serviços do Pessoal

Direcção do Serviço de Pessoal

Repartição de Recrutamento e Selecção

Aviso n.º 17744/2008

Concurso de admissão de voluntários do sexo masculino 
e feminino para prestação de serviço no regime de contrato 

na categoria de praça
1 — Faz-se saber que, a partir da data de publicação deste aviso está 

aberto concurso nesta Repartição, nos termos estabelecidos na lei do 
Serviço Militar e respectivo Regulamento e no Estatuto dos Militares 
das Forças Armadas, para admissão de cidadãos do sexo masculino e 
feminino voluntários para prestação de serviço militar em Regime de 
Contrato, na categoria de praça.

2 — Podem concorrer os cidadãos que satisfaçam as condições de 
admissão e que se comprometam a servir na Marinha por um período mí-
nimo de 2 anos após a data do final do curso de Formação de Praças.

3 — Os documentos para admissão ao concurso deverão dar entrada 
no Centro de Recrutamento da Armada, Repartição de Recrutamento e 
Selecção, Instalações Navais de Alcântara, Praça da Armada, 1350-027 
Lisboa, até às 16.30 horas do dia 25 de Julho de 2008 (incorporação a 
28 de Outubro de 2008).

4 — Para além das condições gerais constantes nas Normas do Con-
curso, os candidatos devem satisfazer as seguintes condições:

1) Idade mínima de 18 e máxima de 24 anos até 31 de Dezembro 
de 2008;

2) Estar habilitado, no mínimo, com o 2.º ciclo completo do Ensino 
Básico, ou habilitação legalmente equivalente;

5 — Nos termos da legislação em vigor o Regime de Contrato tem a 
duração mínima de dois e máxima de seis anos.

6 — As normas contendo as condições de admissão e outras infor-
mações podem ser obtidas nos seguintes locais:

Centro de Recrutamento da Armada — Instalações Navais de Alcân-
tara — Praça da Armada, 1350-027 Lisboa — Telefone: 21 394 54 69; 
Fax: 21 394 55 66

Número Verde: 800 20 46 35 (chamada grátis);
Homepage: www.marinha.pt
E-mail: cra@marinha.pt
Gabinete de Divulgação e Informação da Marinha, Praça do Comércio, 

1100-048 Lisboa — telefone 213 429 408;
Capitanias e Delegações Marítimas;
Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia.
4 de Junho de 2008. — O Chefe da Repartição, António Gil Parente 

de Carvalho, capitão-de-mar-e-guerra SEA. 

 Repartição de Sargentos e Praças

Despacho n.º 16219/2008
Por despacho de 26 de Maio de 2008, por subdelegação do contra-

almirante Director do Serviço de Pessoal, promovo por antiguidade, ao 
posto de cabo da classe de comunicações, nos termos do artigo 286.º 
e do n.º 1 do artigo 60.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas 
(Decreto-Lei n.º 197-A/2003, de 30 de Agosto), o 9326097, primeiro-
marinheiro C Luís Manuel Pinheiro Pinto, no quadro, a contar de 19 de 
Fevereiro de 2008, data a partir da qual lhe conta a respectiva antigui-
dade 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, na vaga resultante do ingresso na categoria 
de sargentos no posto de segundo-sargento, do 9322693, cabo CCT 
Maria da Conceição Santos Monteiro.

Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 9335597, cabo 
C Mário Nuno Bilro Oliveira e à direita do 9333498, cabo C Nelson 
João Cabrita dos Santos.

26 de Maio de 2008. — O Chefe da Repartição de Sargentos e Praças, 
José António Peixoto de Queiroz, capitão-de-mar-e-guerra. 

 Despacho n.º 16220/2008
Por despacho de 27 de Maio de 2008, por subdelegação do contra-

-almirante Director do Serviço de Pessoal, promovo por antiguidade, 
ao posto de cabo da classe de condutores de máquinas, nos termos do 
artigo 286.º e do n.º 3 do artigo 62.º do Estatuto dos Militares das Forças 
Armadas (Decreto -Lei n.º 197 -A/2003, de 30 de Agosto), o 9320197, 
primeiro -marinheiro CM Francisco José Figueiredo Vicente (no quadro), 
a contar de 01 de Outubro de 2007, 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, preenchendo a vaga ocorrida 
nesta data, resultante, do ingresso na categoria de sargentos dos quadros 
permanentes, no posto de segundo -sargento da classe de condutores de 
máquinas, o 9320297, cabo CM Bruno Miguel Ferreira Nazario Pires.

Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 9332097, cabo 
CM David Manuel Fernandes Delgado e à direita do 9301798, cabo CM 
Vera Alexandra Anastácio Carvalho.

27 de Maio de 2008. — O Chefe da Repartição, José António Peixoto 
de Queiroz, capitão -de -mar -e -guerra. 

 Despacho n.º 16221/2008
Por despacho de 02 de Junho de 2008, por subdelegação do contra-

-almirante Director do Serviço de Pessoal, promovo por antiguidade, ao 
posto de cabo da classe de comunicações, nos termos do artigo 286.º, 
do n.º 1 do artigo 60.º e do n.º 3 do artigo 62.º do Estatuto dos Militares 
das Forças Armadas (Decreto -Lei n.º 197 -A/2003, de 30 de Agosto), o 
9311700, primeiro -marinheiro C Renato Luís Guerreiro Martins, no 
quadro, a contar de 19 de Fevereiro de 2008, data a partir da qual reúne 
condições especiais de promoção, 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, na vaga resultante do ingresso na categoria 
de sargentos no posto de segundo -sargento, do 110494, cabo CCT Carlos 
Alberto de Almeida Sousa.




