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Diário da República, 2.a série — N.o 181 — 19 de Setembro de 2007
Despacho n.o 21 923/2007

Por despacho de 16 de Agosto de 2007 do MGEN DARH, foi
promovido ao posto de sargento-ajudante para preenchimento de uma
vaga de qualquer dos quadros especiais, nos termos do artigo 183.o
e da alínea c) do artigo 262.o do EMFAR, por satisfazer às condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas no artigo 56.o, na alínea
b) do n.o 1 do artigo 263.o e no n.o 2 do artigo 274.o do referido
Estatuto, o militar 1SAR INF 04228389, Leonardo Manuel Transmontano Cardoso.
Conta a antiguidade desde 18 de Junho de 2007, data a partir
da qual tem direito ao vencimento do novo posto, ficando integrado
no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de sargento-ajudante.
É promovido para o quadro, ocupando uma vaga de qualquer dos
quadros especiais (QQESP), atribuída ao QE/INF, aprovado pelo despacho n.o 143/CEME/02, de 30 de Julho, pelo que encerra a vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu QE, nos termos
do n.o 1 do artigo 183.o do EMFAR.
30 de Agosto de 2007. — O Chefe da Repartição, José Manuel P.
Esperança da Silva, COR INF.
Despacho n.o 21 924/2007
Por despacho de 16 de Agosto de 2007 do MGEN DARH, foi
promovido ao posto de sargento-ajudante, para preenchimento de
uma vaga de qualquer dos quadros especiais, nos termos do artigo 183.o
e da alínea c) do artigo 262.o do EMFAR, por satisfazer as condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas nos artigos 56.o, 263.o,
n.o 1, alínea b), e 274.o, n.o 2, do referido Estatuto, o militar a seguir
indicado:
1SAR CAV 12847086, Jorge Afonso da Costa Lercas.
Conta a antiguidade desde 5 de Junho de 2007, data a partir da
qual tem direito ao vencimento do novo posto, ficando integrado
no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de sargento-ajudante.
É promovido para o quadro, ocupando uma vaga de qualquer dos
quadros especiais (QQESP), retribuída ao QE/CAV, aprovado pelo
despacho n.o 143/CEME/02, de 30 de Julho, pelo que encerra a vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu QE, nos termos
do n.o 1 do artigo 183.o do EMFAR.
30 de Agosto de 2007. — O Chefe da Repartição, José Manuel P.
Esperança da Silva, COR INF.
Despacho n.o 21 925/2007
Por despacho de 16 de Agosto de 2007 do MGEN DARH, foi
promovido ao posto de sargento-ajudante, para preenchimento de
uma vaga de qualquer dos quadros especiais, nos termos do artigo 183.o
e da alínea c) do artigo 262.o do EMFAR, por satisfazer as condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas nos artigos 56.o, 263.o,
n.o 1, alínea b), e 274.o, n.o 2, do referido Estatuto, o militar a seguir
indicado:
1SAR ENG 15112486, Mário Oliveira Gomes Ribeiro.
Conta a antiguidade desde 6 de Maio de 2007, data a partir da
qual tem direito ao vencimento do novo posto, ficando integrado
no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de sargento-ajudante.
É promovido para o quadro, ocupando uma vaga de qualquer dos
quadros especiais (QQESP), retribuída ao QE/ENG, aprovado pelo
despacho n.o 143/CEME/02, de 30 de Julho, pelo que encerra a vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu QE, nos termos
do n.o 1 do artigo 183.o do EMFAR.
30 de Agosto de 2007. — O Chefe da Repartição, José Manuel P.
Esperança da Silva, COR INF.
Despacho n.o 21 926/2007
Por despacho de 16 de Agosto de 2007 do MGEN DARH, foi
promovido ao posto de sargento-ajudante, para preenchimento de
uma vaga de qualquer dos quadros especiais, nos termos do artigo 183.o
e da alínea c) do artigo 262.o do EMFAR, por satisfazer as condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas nos artigos 56.o, 263.o,
n.o 1, alínea b), e 274.o, n.o 2, do referido Estatuto, o militar a seguir
indicado:
1SAR MUS 17679986, Daniel Ferreira Lima.
Conta a antiguidade desde 4 de Junho de 2007, data a partir da
qual tem direito ao vencimento do novo posto, ficando integrado
no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de sargento-ajudante.

É promovido para o quadro, ocupando uma vaga de qualquer dos
quadros especiais (QQESP), retribuída ao QE/MUS, aprovado pelo
despacho n.o 143/CEME/02, de 30 de Julho, pelo que encerra a vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu QE, nos termos
do n.o 1 do artigo 183.o do EMFAR.
30 de Agosto de 2007. — O Chefe da Repartição, José Manuel P.
Esperança da Silva, COR INF.
Despacho n.o 21 927/2007
Por despacho de 16 de Agosto de 2007 do MGEN DARH, foi
promovido ao posto de sargento-ajudante, para preenchimento de
uma vaga de qualquer dos quadros especiais, nos termos do artigo 183.o
e da alínea c) do artigo 262.o do EMFAR, por satisfazer as condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas nos artigos 56.o, 263.o,
n.o 1, alínea b), e 274.o, n.o 2, do referido Estatuto, o militar a seguir
indicado:
1SAR TM 09838588, Eurico de Jesus Rebelo.
Conta a antiguidade desde 6 de Junho de 2007, data a partir da
qual tem direito ao vencimento do novo posto, ficando integrado
no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de sargento-ajudante.
É promovido para o quadro, ocupando uma vaga de qualquer dos
quadros especiais (QQESP), retribuída ao QE/TM, aprovado pelo
despacho n.o 143/CEME/02, de 30 de Julho, pelo que encerra a vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu QE, nos termos
do n.o 1 do artigo 183.o do EMFAR.
30 de Agosto de 2007. — O Chefe da Repartição, José Manuel P.
Esperança da Silva, COR INF.
Despacho n.o 21 928/2007
Por despacho de 16 de Agosto de 2007 do MGEN DARH, foi
promovido ao posto de sargento-ajudante, para preenchimento de
uma vaga de qualquer dos quadros especiais, nos termos do artigo 183.o
e da alínea c) do artigo 262.o do EMFAR, por satisfazer as condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas nos artigos 56.o, 263.o,
n.o 1, alínea b), e 274.o, n.o 2, do referido Estatuto, o militar a seguir
indicado:
1SAR ART 04095288, José Francisco Nunes Diogo.
Conta a antiguidade desde 18 de Junho de 2007, data a partir
da qual tem direito ao vencimento do novo posto, ficando integrado
no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de sargento-ajudante.
É promovido para o quadro, ocupando uma vaga de qualquer dos
quadros especiais (QQESP), retribuída ao QE/ART, aprovado pelo
despacho n.o 143/CEME/02, de 30 de Julho, pelo que encerra a vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu QE, nos termos
do n.o 1 do artigo 183.o do EMFAR.
30 de Agosto de 2007. — O Chefe da Repartição, José Manuel P.
Esperança da Silva, COR INF.
Despacho n.o 21 929/2007
Encarrega-me o MGEN/DARH de comunicar que, por meu despacho de 5 de Setembro de 2007, proferido no uso de poderes subdelegados pelo MGEN/DARH, após subdelegação recebida do TGEN
AGE, por delegação recebida do GEN CEME, são promovidos ao
posto de 1.o cabo, nos termos da alínea c) do n.o 1 do artigo 305.o
do EMFAR, contando a antiguidade desde a data que a cada um
se indica, a partir da qual têm direito às remunerações do novo posto,
por satisfazerem as condições previstas no artigo 56.o e a condição
referida na alínea a) do n.o 1 do artigo 60.o do EMFAR, aprovado
por aquele diploma, os militares, em regime de contrato, a seguir
identificados:
2.o cabo RC 061 — OP ESP NIM 10059400 — José Filipe Ferreira
Coelho — antiguidade desde 17 de Julho de 2007.
2.o cabo RC 061 — OP ESP NIM 12395505 — António Manuel
dos Santos Mergulhão — antiguidade desde 17 de Julho de 2007.
2.o cabo RC 061 — OP ESP NIM 19172105 — Abel da Cunha
Baia — antiguidade desde 17 de Julho de 2007.
2.o cabo RC 061 — OP ESP NIM 06755305 — Luís Filipe Pedro
Taborda — antiguidade desde 17 Julho de 2007.
2.o cabo RC 061 — OP ESP NIM 19646203 — Jacinto António Serralha Martins — antiguidade desde 17 Julho de 2007.
2.o cabo RC 061 — OP ESP NIM 06036103 — Henrique Manso
da Rocha — antiguidade desde 17 Julho de 2007.
2.o cabo RC 061 — OP ESP NIM 09871005 — Ivo Miguel Mendes
da Silva — antiguidade desde 17 Julho de 2007.
2.o cabo RC 061 — OP ESP NIM 01402204 — Fredo Henrique Silva
Rocha — antiguidade desde 17 Julho de 2007.

