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Integrada no Gabinete de Apoio Técnico da Direcção de Recursos 
Humanos, tendo como principais funções: propor políticas de pessoal 
adequadas à realização dos objectivos da organização e à satisfação 
das necessidades de valorização profissional dos funcionários, elaborar 
e propor normas e instruções para a correcta aplicação da legislação 
relativa ao pessoal, elaborar indicadores de gestão, designadamente o 
Balanço Social, bem como realizar outros estudos e emitir pareceres em 
matérias da área atribuída, colaborar na elaboração dos relatórios e do-
cumentos previsionais de periodicidade anual, colaborar na implantação 
interna de suportes informáticos de interesse para a gestão de pessoal, 
desenvolver os procedimentos conducentes à abertura de concursos de 
pessoal, prestar apoio técnico a júris de concursos de pessoal e prestar 
todo o apoio técnico indispensável e necessário à Direcção de Serviços, 
no âmbito das suas atribuições.

Setembro 2001 a Janeiro 2002
Serviços Financeiros Postais
Exercício de funções como Especialista de Informática, tendo como 

principais funções: alteração de ORACLE Reports, das aplicações exis-
tentes nos Serviços Financeiros Postais, na transição do Escudo para 
o Euro.

Abril de 1995 a Setembro de 2001
Marinha de Guerra Portuguesa — Direcção de Análise e Métodos 

de Apoio à Gestão
Exercício de funções como técnica superior naval da área de ad-

ministração (Técnica Superior de Recursos Humanos), integrada na 
Secção de Organização e Métodos, tendo como principais funções: 
elaborar estudos, informações, propostas e ou recomendações sobre 
assuntos da área atribuída, orientar e ou realizar estudos no domí-
nio da análise, qualificação e hierarquização de funções, estudar 
propostas de alterações de estruturas e procedimentos organizati-
vos, propor soluções para optimização dos processos de trabalho e 
adequado aproveitamento das capacidades humanas, Colaborar no 
diagnóstico das necessidades de formação e da gestão previsional de 
R.H., colaborar em actividades de instrução, racionalizar circuitos 
de informação, ficheiros e arquivos, e normalizar os suportes de 
informação.

Responsável pela normalização de impressos de toda a Marinha.
Responsável pela Biblioteca da Direcção de Análise e Métodos de 

Apoio à Gestão, tendo conduzido o processo de aquisição e implemen-
tação de uma aplicação para gestão do acervo documental existente.

203606228 

 Aviso n.º 16616/2010
De acordo com o previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º, da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, conjugado com o n.º 3 do ar-
tigo 17.º, da Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, torna -se publico que, 
na sequência do disposto nos artigos 2.º e 3.º, da Portaria n.º 213/2009, 
de 24 de Fevereiro, para efeitos do previsto no artigo 18.º, da mesma 
Portaria, é celebrado contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, com efeitos a partir de 1 de Agosto de 2010, com 
Margarida Isabel Bento Rodrigues, para integração no mapa de pessoal 
deste Instituto na carreira e categoria de Técnico Superior, ficando na 
2.ª posição remuneratória, nível remuneratório 15, da tabela remune-
ratória única, de acordo com o previsto no n.º 6 do artigo 56.º, da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de Abril.

(Não carece de visto ou declaração de conformidade do T. Contas).

13.08.2010. — A Subdirectora -Geral, Maria Júlia Fonseca Cardoso 
Neves Murta Ladeira.

203606244 

 Declaração de rectificação n.º 1676/2010
Por ter sido publicado com inexactidão, no Diário da República, 2.ª sé-

rie, n.º 128, de 5 de Julho de 2010, a p. 36 294, o aviso n.º 13 363/2010, 
referente à celebração de contratos de trabalho em funções públicas, 
rectifica -se que onde se lê «para estágio de ingresso na carreira de téc-
nico de informática, índice 280» deve ler -se «para estágio de ingresso 
na carreira de técnico de informática, índice 290».

13 de Agosto de 2010. — A Subdirectora -Geral, Maria Júlia Fonseca 
Cardoso Neves Murta Ladeira.

203606293 

 Declaração de rectificação n.º 1677/2010
Por ter sido publicado com inexactidão, no Diário da República, 2.ª sé-

rie, n.º 95, de 17 de Maio de 2010, a p. 26 304, o aviso n.º 9603/2010, 
referente à mobilidade interna intercarreiras do assistente operacional 
Fernando Luís Mendes dos Reis, rectifica-se que onde se lê «sendo 
remunerado pela 2.ª posição remuneratória, nível remuneratório 7» 
deve ler-se «sendo remunerado pela 3.ª posição remuneratória, nível 
remuneratório 8».

13 de Agosto de 2010. — A Subdirectora-Geral, Maria Júlia Fonseca 
Cardoso Neves Murta Ladeira.

203606269 

 MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Gabinete do Ministro

Portaria n.º 618/2010
O NRP Albacora é um submarino da classe Daphné, construído nos 

estaleiros Dubigeon — Normandie, em França, e aumentado ao efectivo 
dos navios da Armada em 1 de Outubro de 1967.

Em 30 de Novembro de 2000, o navio passou ao estado de desarma-
mento, tendo em vista o seu subsequente abate.

Estão agora criadas as condições para se concretizar o seu abate e 
posterior alienação.

Assim:
Ao abrigo do disposto no artigo 21.º do Decreto Regulamentar n.º 40/94, 

de 1 de Setembro, manda o Governo, pelo Ministro da Defesa Nacional, 
abater ao efectivo dos navios de guerra o NRP Albacora, a partir de 30 
de Julho de 2010.

22 de Julho de 2010. — O Ministro da Defesa Nacional, Augusto 
Ernesto Santos Silva.

203604746 

 Gabinete do Secretário de Estado da Defesa
Nacional e dos Assuntos do Mar

Despacho n.º 13471/2010
1 — No uso das competências delegadas pelo despacho 

n.º 1238/2010, de 22 de Dezembro de 2009, do Ministro da Defesa 
Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 12, de 19 de 
Janeiro de 2010, e nos termos do artigo 4.º do estatuto dos militares 
em acções de cooperação técnico -militar concretizadas em território 
estrangeiro, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 238/96, de 13 de Dezembro, 
conjugado com o disposto no n.º 4 do artigo 6.º do mesmo estatuto 
e encontrando -se verificados os requisitos nele previstos, prorrogo 
até 31 de Dezembro de 2010, com início em 18 de Junho de 2010, a 
comissão do tenente -coronel MAT ENG 13418681 Manuel Joaquim 
Rosado Ganhão, no desempenho das funções de director técnico, em 
regime de não residente, do projecto n.º 6, «Serviço de Material», 
inscrito no Programa Quadro da Cooperação Técnico -Militar com a 
República da Guiné -Bissau.

2 — De acordo com o n.º 5.º da portaria n.º 87/99 (2.ª série), de 30 de 
Dezembro de 1998, publicada no Diário da República, 2.ª série, de 28 de 
Janeiro de 1999, o militar nomeado continuará a desempenhar funções 
em país da classe C.

16 de Junho de 2010. — O Secretário de Estado da Defesa Nacional 
e dos Assuntos do Mar, Marcos da Cunha e Lorena Perestrello de 
Vasconcellos.

203604762 

 Direcção-Geral de Política de Defesa Nacional

Aviso (extracto) n.º 16617/2010

Procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto 
de trabalho da carreira técnica superior do mapa de pessoal da 
Direcção -Geral de Política de Defesa Nacional do Ministério da 
Defesa Nacional — Lista unitária de ordenação final do candi-
dato aprovado.

De acordo com o disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, torna -se pública a lista unitária 




