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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Portaria n.o 1070/2005 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-Maior da Armada, em harmonia com a proposta do director do
Instituto de Socorros a Náufragos, que seja concedida a medalha
de cobre de coragem, abnegação e humanidade ao 31001997, agente
de 1.a classe Paulo Jorge Bento Huerta e Silva, e ao 31005457, agente
de 1.a classe Victor Domingos da Silva Coelho, constante da relação
adjunta desta portaria, da qual faz parte integrante.
28 de Outubro de 2005. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Francisco António Torres Vidal Abreu, almirante.
Medalha de cobre de coragem, abnegação e humanidade
Nome

Serviços prestados

31001997, agente de Pela extraordinária e pronta decisão, grande
coragem, espírito de sacrifício e perse1.a classe Paulo Jorge
verança demonstrados no dia 19 de Julho
Bento Huerta e Silva.
de 2005, na operação de salvamento a
31005457, agente de
a
pessoas e bens na Cala das Barcas, foz
1. classe Victor
do rio Trancão, tendo contribuído para
Domingos da Silva
o salvamento de dois desportistas náuCoelho.
ticos encalhados no lodo, encontrando-se
o mais idoso em precárias condições de
saúde, constituindo esta acção um decisivo e importante serviço no salvamento
de náufragos.

Arsenal do Alfeite
Aviso n.o 9943/2005 (2.a série). — Faz-se pública a relação nominativa do pessoal nomeado do Arsenal do Alfeite (promoções do
pessoal dos armazéns e ferramentarias), elaborada nos termos da alínea a) do n.o 4.o da Portaria n.o 1227/91, de 31 de Dezembro, aprovada
por despacho do administrador do Arsenal do Alfeite de 17 de Outubro de 2005, para vigorar a partir das datas que se indicam:
Em 18 de Abril de 2005:
o

N. 3367, Alfredo Jorge Taborda Silva, fiel principal do nível 6 — promovido a encarregado do nível 2.
Em 9 de Maio de 2005:
o

N. 3465, António Cardoso Marques, fiel principal do nível 6 — promovido a encarregado do nível 2.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)
20 de Outubro de 2005. — O Director de Recursos Humanos, Jaime
B. Figueiredo.

Instituto Hidrográfico
Despacho (extracto) n.o 23 163/2005 (2.a série). — Por despacho do vice-almirante director-geral do Instituto Hidrográfico de
26 de Outubro de 2005:
Elsa Maria Augusta Magno Veigas, assistente administrativa, em
comissão de serviço extraordinária, afecta ao Instituto Superior de
Engenharia de Lisboa, pelo Instituto Politécnico de Lisboa — promovida, precedendo concurso, a assistente administrativa especialista, da carreira de assistente administrativo, do quadro do pessoal
civil do Instituto Hidrográfico, considerando-se exonerada do actual
lugar a partir da data da aceitação do novo lugar. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
27 de Outubro de 2005. — O Director dos Serviços de Apoio, João
Manuel Figueiredo de Passos Ramos, capitão-de-fragata.
Despacho (extracto) n.o 23 164/2005 (2.a série). — Por despachos do vice-almirante director-geral do Instituto Hidrográfico de
26 de Outubro de 2005:
Ana Luísa de Sousa Alves Rodrigues, Maria Olga Correia, Maria
Lúcia Xavier Correia e Lemos e Maria de Fátima Dias Serras,
assistentes administrativas principais — promovidas, precedendo
concurso, a assistentes administrativas especialistas, da carreira de
assistente administrativo, do quadro de pessoal civil do Instituto
Hidrográfico, considerando-se exoneradas dos actuais lugares a par-
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tir da data da aceitação dos novos lugares. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
27 de Outubro de 2005. — O Director dos Serviços de Apoio, João
Manuel Figueiredo de Passos Ramos, capitão-de-fragata.

Superintendência dos Serviços do Pessoal
Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Recrutamento e Selecção
Aviso n.o 9944/2005 (2.a série). — Concurso de admissão de
voluntários do sexo masculino para prestação de serviço no regime de
contrato na categoria de praça, classe de fuzileiros. — 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 do sexo masculino voluntários
para prestação de serviço militar no regime de contrato na categoria
de praça, classe de fuzileiros.
2 — Podem concorrer os cidadãos que satisfaçam as condições de
admissão e que se comprometam a servir na Marinha por um período
de dois 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 horas e 30 minutos do dia 9 de Dezembro
de 2005 (incorporação em 20 de Março de 2006).
4 — Para além das condições gerais constantes nas normas do concurso, os candidatos devem satisfazer as seguintes condições:
a) Idade mínima de 18 e máxima de 24 anos até 31 de Dezembro
de 2006;
b) 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 informações podem ser obtidas nos seguintes locais:
Centro de Recrutamento da Armada, Instalações Navais de
Alcântara, Praça da Armada, 1350-027 Lisboa [telefone:
213945469; fax: 213945566; número verde: 800204635 (chamada grátis); e-mail: cra@marinha.pt]; Gabinete de Divulgação e Informação da Marinha, Praça do Comércio,
1100-048 Lisboa (telefone: 213429408); Capitanias e delegações marítimas; Câmaras municipais e juntas de freguesia.
20 de Outubro de 2005. — O Chefe da Repartição, António Gil
Parente de Carvalho, capitão-de-mar-e-guerra, SEA.
EXÉRCITO

Comando do Pessoal
Direcção de Administração e Mobilização do Pessoal
Repartição de Pessoal Civil
Despacho (extracto) n.o 23 165/2005 (2.a série). — Por meu
despacho de 13 de Outubro de 2005, proferido no uso de competência
subdelegada, após anuência do presidente do conselho de administração do Hospital Nossa Senhora do Rosário, S. A., Barreiro:
David Manuel Marques Moreira, auxiliar de apoio e vigilância do
quadro de pessoal do Hospital Nossa Senhora do Rosário, S. A.,
Barreiro — transferido para o quadro de pessoal civil do Exército
(QPCE), ficando colocado no Comando do Pessoal (CmdPess).
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
21 de Outubro de 2005. — O Chefe da Repartição, António José
dos Santos Matias, COR ENG.

