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9) Autorizar dispensa de trabalho nocturno e para protecção da se-
gurança e saúde;

10) Autorizar a redução do tempo de trabalho para assistência a filho 
menor com deficiência ou doença crónica;

11) Autorizar outros casos de assistência à família:

b) Autorizar as deslocações normais que resultem da própria natureza 
orgânica ou funcional do serviço em território nacional por períodos 
inferiores a 30 dias, bem como o adiantamento das respectivas ajudas 
de custo.

4 — O presente despacho produz efeitos a partir da presente data.
5 — É revogado o Despacho n.º 9530/2010 de 30 de Abril.
Lisboa, 15 de Julho de 2010. — Superintendência dos Serviços do 

Material, VALM José António de Oliveira Viegas, Superintendente dos 
Serviços do Material.

203495997 

 Superintendência dos Serviços do Pessoal

Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Recrutamento e Selecção

Aviso n.º 14497/2010

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 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 20 de Agosto de 2010 (incorporação 
a 09 de Novembro 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.

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 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, 16 de Julho de 2010. — O Chefe da Repartição, João Ribeiro 
Nobre da Silva Ramos, Capitão -de -mar -e -guerra

203495753 

 Repartição de Sargentos e Praças

Despacho n.º 11828/2010
Por despacho de 16 de Março de 2010, por subdelegação do contra-

-almirante Director do Serviço de Pessoal, promovo ao posto de segundo-
-marinheiro, em regime de contrato da classe de electromecânicos, 
nos termos da alínea c) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 305.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 9319305, primeiro -grumete EM RC 
Mariana Teixeira de Sousa Moreira, a contar de 31 de Maio de 2007.

Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 9325305, 
segundo -marinheiro EM RC Pedro Cesário Gomes Monteiro e à direita 
do 9326405, segundo -marinheiro EM RC Dário André Brotas Manuel.

16 de Março de 2010. — O Chefe da Repartição de Sargentos e Praças, 
Luís António de Oliveira Belo Fabião, capitão -de -mar -e -guerra.

203492034 

 Despacho n.º 11829/2010
Por despacho de 18 de Março de 2010, por subdelegação do contra-

-almirante Director do Serviço de Pessoal, promovo ao posto de segundo-
-marinheiro, em regime de contrato da classe de electromecânicos, 
nos termos da alínea c) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 305.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 9306408, primeiro -grumete EM 
RC Sérgio André Vieira Marques, a contar de 18 de Dezembro de 2009.

Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 9331905, 
segundo -marinheiro EM RC Nuno Miguel da Silva Machado e à di-
reita do 9302608, segundo -marinheiro EM RC Henrique Andrade Ponce 
de Leão.

18 de Março de 2010. — O Chefe da Repartição de Sargentos e Praças, 
Luís António de Oliveira Belo Fabião, capitão -de -mar -e -guerra.

203491605 

 Despacho n.º 11830/2010
Por despacho de 18 de Março de 2010, por subdelegação do contra-

-almirante Director do Serviço de Pessoal, promovo ao posto de segundo-
-marinheiro, em regime de contrato da classe de electromecânicos, 
nos termos da alínea c) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 305.º do Estatuto dos 
Militares das Forças Armadas (Decreto -Lei n.º 197 -A/2003, de 30 de 
Agosto), o 9312808, primeiro -grumete EM RC Paulo Filipe Leal Silva, 
a contar de 18 de Dezembro de 2009.

Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 9312608, 
segundo -marinheiro EM RC Fábio Rui Nunes Santos Martins e à direita 
do 9300608, segundo -marinheiro EM RC Tânia Filipa Silva Lemos.

18 de Março de 2010. — O Chefe da Repartição de Sargentos e Praças, 
Luís António de Oliveira Belo Fabião, capitão -de -mar -e -guerra.

203491735 

 Despacho n.º 11831/2010
Por despacho de 18 de Março de 2010, por subdelegação do contra-

-almirante Director do Serviço de Pessoal, promovo ao posto de segundo-
-marinheiro, em regime de contrato da classe de electromecânicos, 
nos termos da alínea c) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 305.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 9328207, primeiro -grumete EM RC 
Cátia Laura Ribeiro da Lapa, a contar de 22 de Outubro de 2009.

Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 9331707, 
segundo -marinheiro EM RC André Francisco Baiona da Palma e à 
direita do 9331307, segundo -marinheiro EM RC António Jorge Tei-
xeira Pinto.

18 de Março de 2010. — O Chefe da Repartição de Sargentos e Praças, 
Luís António de Oliveira Belo Fabião, capitão -de -mar -e -guerra.

203492204 

 Despacho n.º 11832/2010
Por despacho de 23 de Março de 2010, por subdelegação do contra-

-almirante Director do Serviço de Pessoal, ingresso na categoria de praças, 
em regime de contrato, no posto de primeiro -grumete da classe de opera-
ções, nos termos da alínea c) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 296.º do Estatuto 
dos Militares das Forças Armadas (Decreto -Lei n.º 197 -A/2003, de 30 de 
Agosto), a contar de 9 de Fevereiro de 2010, os seguintes militares:

9301409, segundo -grumete recruta RC Helena Isabel de Jesus De-
odato Gonçalves;

9305909, segundo -grumete recruta RC Mário Miguel Mateus Capela;
9308009, segundo -grumete recruta RC Francisco Brilhante Viegas 

Dias;
9307209, segundo -grumete recruta RC Gonçalo Ricardo Gonçalves 

Soares;
9306009, segundo -grumete recruta RC Hugo Miguel Soares Catarino;
9304109, segundo -grumete recruta RC Ivo Baptista Canoa.

Ficam colocados na escala de antiguidade à esquerda do 9330308, 
primeiro -grumete OP RC Soraia Alexandra da Silva Veiga Mira, pela 
ordem indicada.

23 de Março de 2010. — O Chefe da Repartição de Sargentos e Praças, 
Luís António de Oliveira Belo Fabião, capitão -de -mar -e -guerra.

203495242 




