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MARINHA

Gabinete do Chefe do Estado-Maior da Armada
Portaria n.o 1929/2006
Manda o almirante chefe do Estado-Maior da Armada, ao abrigo
da alínea c) do n.o 1 do artigo 68.o do Estatuto dos Militares das
Forças Armadas (EMFAR), promover, por antiguidade, ao posto de
capitão-de-fragata, em conformidade com o previsto na alínea b) do
artigo 216.o do EMFAR, o 124770, capitão-tenente da classe de oficiais
técnicos José Conceição Rodrigues (no quadro), que satisfaz as condições gerais e especiais de promoção fixadas, respectivamente, nos
artigos 56.o e 227.o do mencionado Estatuto, a contar de 30 de Novembro de 2006, 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, em consequência da vacatura ocorrida
nessa data resultante da passagem à situação de reserva do 114866,
capitão-de-fragata da classe de oficiais técnicos Júlio Freitas de Sousa,
ficando colocado no 1.o escalão do novo posto.
Este oficial, uma vez promovido, deverá ser colocado na lista de
antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 8571, capitão-de-fragata da classe de oficiais técnicos José António Pereira Salgueiro.
11 de Dezembro de 2006. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Fernando José Ribeiro de Melo Gomes, almirante.
EXÉRCITO

Comando da Instrução
Comando da Instrução e Doutrina
Despacho n.o 26 162/2006
Delegação e subdelegação de competências no director
de Formação do Comando da Instrução e Doutrina
1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.o 4 do
despacho n.o 21 506/2006, de 22 de Setembro, do general Chefe do
Estado-Maior do Exército, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 205, de 24 de Outubro de 2006, subdelego no director de Formação
do Comando da Instrução e Doutrina, major-general Alfredo Nunes
da Cunha Piriquito, a competência prevista na alínea a) do n.o 1
do artigo 17.o do Decreto-Lei n.o 197/99, de 8 de Junho, para autorizar
e realizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços
e com empreitadas de obras públicas, bem como para praticar todos
os demais actos decisórios previstos naquele mesmo diploma, até ao
limite de E 99 759,58.
2 — Nos termos do n.o 2 do artigo 35.o do Código do Procedimento
Administrativo, delego no director de Formação do Comando da Instrução e Doutrina, major-general Alfredo Nunes da Cunha Piriquito,
a competência para a prática de actos de administração ordinária
directamente relacionados com todas as matérias que legalmente me
estão atribuídas no âmbito da formação, de acordo com as minhas
directivas e orientações gerais, com excepção das que pela sua importância não devam ser delegadas.
3 — As competências referidas no n.o 1 podem ser subdelegadas,
no todo ou em parte, nos comandantes das unidades que se encontrem
na sua dependência directa.
4 — O presente despacho produz efeitos desde 3 de Julho de 2006,
ficando por este meio ratificados todos os actos entretanto praticados
pelo director de Formação do Comando da Instrução e Doutrina,
major-general Alfredo Nunes da Cunha Piriquito, que se incluam
no âmbito desta delegação e subdelegação de competências.
24 de Novembro de 2006. — O Comandante, Américo Pinto da
Cunha Lopes, tenente-general.
Despacho n.o 26 163/2006
Delegação e subdelegação de competências no director de Doutrina
do Comando da Instrução e Doutrina
1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.o 4 do
despacho n.o 21 506/2006, de 22 de Setembro, do general Chefe do
Estado-Maior do Exército, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 205, de 24 de Outubro de 2006, subdelego no director de Doutrina
do Comando da Instrução e Doutrina, major-general Mário Rui Correia Gomes, a competência prevista na alínea a) do n.o 1 do artigo 17.o
do Decreto-Lei n.o 197/99, de 8 de Junho, para autorizar e realizar

despesas com a locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras públicas, bem como para praticar todos os demais
actos decisórios previstos naquele mesmo diploma, até ao limite de
E 99 759,58.
2 — Nos termos do n.o 2 do artigo 35.o do Código do Procedimento
Administrativo delego no director de Doutrina do Comando da Instrução e Doutrina, major-general Mário Rui Correia Gomes, a competência para a prática de actos de administração ordinária directamente relacionados com todas as matérias que legalmente me estão
atribuídas no âmbito da Doutrina, de acordo com as minhas directivas
e orientações gerais, com excepção das que pela sua importância não
devam ser delegadas.
3 — O presente despacho produz efeitos desde 3 de Julho de 2006,
ficando por este meio ratificado todos os actos entretanto praticados
pelo director de Doutrina do Comando da Instrução e Doutrina,
major-general Mário Rui Correia Gomes, que se incluam no âmbito
desta delegação e subdelegação de competências.
24 de Novembro de 2006. — O Comandante da Instrução e Doutrina, Américo Pinto da Cunha Lopes, tenente-general.
Despacho n.o 26 164/2006
Delegação e subdelegação de competências no chefe de estado-maior
do Comando da Instrução e Doutrina
1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.o 4 do
despacho n.o 21 506/2006, de 22 de Setembro, do general Chefe do
Estado-Maior do Exército, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 205, de 24 de Outubro de 2006, subdelego no chefe de estado-maior
do Comando da Instrução e Doutrina, coronel TIR CAV NIM
15420978, José Romão Mourato Caldeira, a competência prevista na
alínea a) do n.o 1 do artigo 17.o do Decreto-Lei n.o 197/99, de 8 de
Junho, para autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição
de bens e serviços e com empreitadas de obras públicas, bem como
para praticar todos os demais actos decisórios previstos naquele
mesmo diploma, até ao limite de E 50 000.
2 — Nos termos do n.o 2 do artigo 35.o do Código do Procedimento
Administrativo, delego no chefe de estado-maior do Comando da
Instrução e Doutrina, coronel TIR CAV NIM 15420978, José Romão
Mourato Caldeira, a competência para a prática de actos de administração ordinária directamente relacionados com todas as matérias
que legalmente me estão atribuídas no âmbito do Estado-Maior do
CID, de acordo com as minhas directivas e orientações gerais, com
excepção das que pela sua importância não devam ser delegadas.
3 — As competências referidas no n.o 1 podem ser subdelegadas,
no todo ou em parte, no Comandante da Unidade de Apoio do
Comando da Instrução e Doutrina.
4 — O presente despacho produz efeitos desde 11 de Setembro
de 2006, ficando por este meio ratificados todos os actos entretanto
praticados pelo chefe de estado-maior do Comando da Instrução e
Doutrina, coronel TIR CAV NIM 15420978, José Romão Mourato
Caldeira, que se incluam no âmbito desta delegação e subdelegação
de competências.
24 de Novembro de 2006. — O Comandante, Américo Pinto da
Cunha Lopes, tenente-general.

Comando do Pessoal
Direcção de Administração de Recursos Humanos
Repartição de Pessoal Civil
Aviso n.o 13 736/2006
Concurso interno de acesso misto para o preenchimento de dois lugares
na categoria de técnico profissional principal da carreira
técnico-profissional de desenhador de construção civil, do QPCE
1 — Faz-se público que, autorizado por despacho de 3 de Agosto
de 2006 do TGEN AGE, por delegação de competência do general
CEME, se encontra aberto concurso interno de acesso misto para
o preenchimento de dois lugares, sendo uma vaga destinada a funcionários do QPCE e uma vaga para funcionários que a ele não pertençam, na categoria de técnico profissional principal da carreira técnico-profissional de desenhador de construção civil, do QPCE.
2 — Nos termos do disposto no despacho conjunto n.o 273/2000,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 77, de 31 de Março
de 2000, faz-se constar a seguinte menção:
«Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.o da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
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homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar
toda e qualquer forma de discriminação.»

c) A data de nomeação e o tempo de serviço na categoria;
d) A classificação de serviço quantitativa relativa aos anos relevantes
para efeito de concurso.

3 — O presente aviso será inscrito (registado) na bolsa de emprego
público (BEP) no prazo de dois dias úteis após a publicação no Diário
da República, nos termos do Decreto-Lei n.o 78/2003, de 23 de Abril.
4 — Prazo para apresentação de candidaturas — 10 dias úteis a contar da data de afixação do aviso de abertura.
5 — Prazo de validade — o concurso destina-se ao provimento dos
lugares mencionados no n.o 1 e caduca com o respectivo preenchimento.
6 — Legislação aplicável — ao presente concurso aplicam-se os
Decretos-Leis n.os 248/85, de 15 de Julho, 2/93, de 8 de Janeiro, 204/98,
de 11 de Julho, 264/89, de 18 de Agosto, 442/91, de 15 de Novembro,
404-A/98, de 18 de Dezembro, com as alterações da Lei n.o 44/99,
de 11 de Junho, e 353-A/89, de 16 de Outubro, as Portarias n.os 419/91,
de 21 de Maio, e 362/92, de 24 de Novembro, a Lei n.o 174/99, de
21 de Setembro, e o Decreto-Lei n.o 320-A/2000, de 15 de Dezembro.
7 — Local de trabalho — nas unidades, estabelecimentos e órgãos
do Exército.
8 — Remuneração e condições de trabalho — a remuneração de
base é a correspondente ao escalão e índice previstos para a categoria
de acordo com o disposto no mapa I anexo ao Decreto-Lei
n.o 353-A/89, de 16 de Outubro, com as alterações entretanto verificadas, e as regalias as genericamente vigentes para os funcionários
da Administração Pública.
9 — Método de selecção — avaliação curricular, nos termos dos
artigos 20.o e 22.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho.
10 — Os critérios de apreciação e ponderação, bem como o sistema
de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa,
foram elaborados pelo júri e constam de acta do júri do concurso,
sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que solicitada.
11 — No cumprimento do disposto no artigo 26.o do Decreto-Lei
n.o 204/98, a avaliação curricular será classificada na escala de 0 a
20 valores.
12 — As preferências a atender para a graduação dos concorrentes
em caso de igualdade de classificações serão as constantes do
artigo 37.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho.
13 — Formalização das candidaturas — as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento elaborado nos termos do
artigo 74.o do Código do Procedimento Administrativo, Decreto-Lei
n.o 442/91, de 15 de Novembro, dirigido ao Chefe do Estado-Maior
do Exército, dele devendo constar os seguintes elementos, sob compromisso de honra:

16 — Em tudo o que não estiver previsto no presente aviso, aplicam-se as regras constantes do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho.
17 — A falta dos documentos comprovativos dos requisitos de
admissão previstos no artigo 29.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de
Julho, é motivo de exclusão, nos termos do n.o 7 do artigo 31.o do
mesmo decreto-lei.
18 — Assiste ao júri a faculdade de exigir aos candidatos ou de
solicitar aos serviços a que pertencem, em caso de dúvida, a apresentação de elementos complementares de prova.
19 — Entrega de documentos — os documentos do processo de candidatura devem ser entregues pessoalmente ou remetidos pelo correio,
em carta registada com aviso de recepção, dentro do prazo referido
no n.o 4 do presente aviso, para o presidente do júri do concurso
interno de acesso misto na categoria de técnico profissional principal
da carreira técnico-profissional de desenhador de construção civil,
do QPCE, Direcção de Infra-Estruturas, Campo de Santa Clara, 1,
1149-059 Lisboa.
20 — A relação de candidatos admitidos e a lista de classificação
final serão publicadas nos termos dos artigos 34.o, 35.o e 40.o do
Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho.
21 — Nos termos do disposto no n.o 3 da Resolução do Conselho
de Ministros n.o 97/2002, publicada no Diário da República, 2.a série,
n.o 115, de 18 de Maio de 2002, a homologação da lista de classificação
final fica dependente da confirmação do cabimento orçamental a obter
junto da 2.a Delegação da Direcção-Geral do Orçamento, do Ministério das Finanças.
22 — O júri do concurso tem a seguinte constituição:

a) Identificação completa (nome, naturalidade, data de nascimento,
número e data do bilhete de identidade e serviço de identificação
que o emitiu, estado civil, situação militar, residência, código postal
e número de telefone) e menção à categoria que possui, natureza
do vínculo e serviço a que pertence;
b) Habilitações académicas;
c) Habilitações profissionais, incluindo data de conclusão dos cursos
de formação e respectiva duração;
d) Identificação do concurso a que se candidata;
e) Quaisquer outros elementos que considere relevantes para a
apreciação do seu mérito ou por constituírem motivo de preferência
legal;
f) Morada para a qual deverá ser remetido qualquer expediente
relativo ao concurso.
14 — Relativamente aos candidatos externos ao QPCE, o requerimento deve ser feito acompanhar dos seguintes documentos, passados pelos seus serviços: uma declaração comprovativa de que o
funcionário ou agente reúne os requisitos especiais legalmente exigidos
para o provimento do lugar [n.o 5 do artigo 31.o do Decreto-Lei
n.o 204/98, de 11 de Julho, conjugado com o artigo 4.o, alínea c),
do Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro] e um registo biográfico de onde constem:
a) A data de posse e o tempo de serviço na Administração Pública;
b) A data de nomeação e o tempo de serviço na carreira;
c) A data de nomeação e o tempo de serviço na categoria;
d) A classificação de serviço quantitativa relativa aos anos relevantes
para efeito de concurso.
15 — No que respeita aos candidatos do QPCE, deve a secção
de pessoal da U/E/O onde se encontrem colocados proceder junto
do júri do concurso à entrega oficiosa das declarações comprovativas
de que o funcionário ou agente reúne os requisitos especiais legalmente exigidos para o provimento do lugar [n.o 5 do artigo 31.o do
Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, conjugado com o artigo 4.o,
alínea c), do Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro] e de
um registo biográfico de onde constem:
a) A data de posse e o tempo de serviço na Administração Pública;
b) A data de nomeação e o tempo de serviço na carreira;

Presidente — Cor. eng. NIM 16599781, Gil Abel de Andrade
Ramos, DIE.
Vogais efectivos:
1.o Maj. eng. NIM 16603091, Artur José dos Santos Nunes Afonso,
DIE.
2.o Téc. prof. esp. NMEC 91038993, João Carlos Marques Gonçalves, DellECentro/DIE.
Vogais suplentes:
1.o Cap. eng. NIM 15500994, Emanuel António Correia Plácido,
Dfin.
2.o Téc. prof. esp. NMEC 91048493, Fernando Jorge Nicolau Marvão, ETP.
23 — O presidente cio júri será substituído nas suas faltas e ou
impedimentos pelo 1.o vogal efectivo.
29 de Novembro de 2006. — O Chefe da Repartição, José da Silva
Pereira Lima, COR INF.
Aviso n.o 13 737/2006
Concurso interno de acesso geral para o preenchimento de três lugares
na categoria de técnico profissional de 1.a classe, da carreira
técnico-profissional de desenhador de construção civil, do QPCE
1 — Faz-se público que, autorizado por despacho de 3 de Agosto
de 2006, do TGEN AGE, por delegação de competência do general
CEME, encontra-se aberto concurso interno de acesso geral para
a categoria de técnico profissional de 1.a classe, da carreira técnico-profissional de desenhador de construção civil, do QPCE, visando
o preenchimento de três lugares.
2 — Nos termos do disposto no despacho conjunto n.o 273/2000,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 77, de 31 de Março
de 2000, faz-se constar a seguinte menção:
«Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.o da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar
toda e qualquer forma de discriminação.»
3 — O presente aviso será inscrito (registado) na bolsa de emprego
público (BEP) no prazo de dois dias úteis após a publicação no Diário
da República, nos termos do Decreto-Lei n.o 78/2003, de 23 de Abril.
4 — Prazo para apresentação de candidaturas — 10 dias úteis a contar da data de afixação do aviso de abertura.
5 — Prazo de validade — O concurso destina-se ao provimento dos
lugares mencionados no n.o 1 e caduca com o respectivo preenchimento.
6 — Legislações aplicáveis — ao presente concurso aplicam-se os
Decretos-Leis n.os 248/85, de 15 de Julho, 2/93, de 8 de Janeiro, 204/98,

