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 Despacho n.º 5711/2010

Delegações e subdelegações

1 — Ao abrigo do disposto no n.º 1 alínea b) do Despacho 
n.º 14121/2007 de 31 de Maio, do almirante Chefe do Estado -Maior 
da Armada, delego no Presidente da Comissão Eventual da Direcção 
de Tecnologias de Informação e Comunicação, CALM EME António 
José Gameiro Marques, a competência para, no âmbito das suas funções, 
autorizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços até ao 
limite de 99 759,58 €.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 01 de Outubro de 
2009, ficando por este meio ratificados todos os actos entretanto pratica-
dos pelo Presidente da Comissão Eventual da Direcção de Tecnologias 
de Informação e Comunicação, que se incluam nesta subdelegação de 
competências.

Lisboa, 18 de Dezembro de 2009. — Superintendência dos Serviços 
do Material, VALM José Conde Baguinho, Superintendente dos Serviços 
do Material.

203074811 

 Despacho n.º 5712/2010

Delegações e subdelegações
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 1 alínea b) do Despacho 

n.º 14121/2007 de 31 de Maio, do almirante Chefe do Estado-Maior 
da Armada, delego no Chefe da Secção de Catalogação do Material 
CTEN AN Vítor Manuel Dias Arsénio a competência para, no âmbito 
das suas funções, autorizar despesas com a locação e aquisição de bens 
e serviços até ao limite de 24 939,90 €.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 01 de Outubro 
de 2009, ficando por este meio ratificados todos os actos entretanto 
praticados pelo Chefe da Secção de Catalogação do Material, que se 
incluam nesta subdelegação de competências.

Lisboa, 18 de Dezembro de 2009. — Superintendência dos Serviços 
do Material, VALM José Conde Baguinho, Superintendente dos Serviços 
do Material.

203074933 

 Superintendência dos Serviços do Pessoal

Direcção do Serviço de Pessoal

Repartição de Recrutamento e Selecção

Aviso n.º 6502/2010

Concurso de admissão de voluntários para prestação de serviço 
no regime de contrato na categoria de praças

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 de ambos os sexos 
voluntários para prestação de serviço militar em Regime de Contrato, 
na categoria de praças.

2 — Podem concorrer os cidadãos que satisfaçam as condições de 
admissão e que se comprometam a servir na Marinha por um período 
mínimo 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 23 de Abril de 2010 (incorporação a 
01 de Julho de 2010).

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 2010;

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

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

5 — 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 a 
partir da rede fixa);

Candidatura online disponível em: 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.

Direcção do Serviço de Pessoal, Repartição de Recrutamento e Se-
lecção, 18 de Março de 2010. — O Chefe da Repartição, João Ribeiro 
Nobre da Silva Ramos, capitão -de -mar -e -guerra.

203070048 

 FORÇA AÉREA

Gabinete do Chefe do Estado-Maior da Força Aérea

Portaria n.º 238/2010
Manda o Chefe do Estado -Maior da Força Aérea que o militar em 

seguida mencionado, que concluiu o Curso em Tecnologias Militares 
Aeronáuticas da especialidade de Técnicos de Operações de Comu-
nicações e Criptografia em 30 de Dezembro de 2009, tenha o posto 
e ingresse no quadro que lhe vai indicado, desde 31 de Dezembro de 
2009, nos termos do n.º 1 e 2 do artigo 213.º e do n.º 1 do artigo 250.
º, ambos do EMFAR, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 236/99, de 25 de 
Junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 197 -A/2003, 
de 30 de Agosto.

Quadro de Oficiais TOCC
ALF GRAD TEN, o:
TEN TPAA 125842 H Fernando Miguel Borges Costa da Silva — BA6

Conta a antiguidade e os efeitos administrativos desde 1 de Outubro 
de 2009.

Preenche vaga em aberto no respectivo Quadro.
Mantém o escalão remuneratório em que se encontra.
Ministério da Defesa Nacional, 11 de Janeiro de 2010. — O Chefe do 

Estado -Maior, Luís Evangelista Esteves de Araújo, general.
203074771 

 Portaria n.º 239/2010
Manda o Chefe do Estado -Maior da Força Aérea que os militares em 

seguida mencionados, que concluíram o Curso em Tecnologias Militares 
Aeronáuticas da especialidade de Técnicos de Operações de Circulação 
Aérea e Radar de Tráfego, em 30 de Dezembro de 2009, tenham o posto 
e ingressem no quadro que lhes vai indicado, desde 31 de Dezembro de 
2009, nos termos do n.º 1 e 2 do artigo 213.º e do n.º 1 do artigo 250.º, 
ambos do EMFAR, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 236/99, de 25 de 
Junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 197 -A/2003, 
de 30 de Agosto.

Quadro de Oficiais TOCART

ALF GRAD TEN, os:

TEN TOCART 131012 H César Manuel Batista Simões BA 11
TEN TOCART 130010 F Nuno Miguel Santos da Silva BA 4
TEN TOCART 128828 J Sandra Raquel Rodrigues Correia AFA
TEN TOPS 130508 F Edgar Luís Resende de Oliveira Lopes CFMTFA

Contam a antiguidade e os efeitos administrativos desde 01 de Ou-
tubro de 2009.

São colocados na respectiva lista de antiguidade pela ordem indicada.
Preenchem vaga em aberto no respectivo quadro.
Mantêm o escalão remuneratório em que se encontram.

Ministério da Defesa Nacional, 11 de Janeiro de 2010. — O Chefe do 
Estado -Maior, Luís Evangelista Esteves de Araújo, general.

203075168 




