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2 — Por despacho de homologação, datado de 18 de dezembro de
2013, o trabalhador concluiu com sucesso o período experimental,
conforme informação discriminada infra:
Nome

Carreira/Categoria

Posição/Nível remuneratório

Carlos Alberto Pestana Car- Assistente técnico 6.ª posição/nível remuneiro.
neratório 11.
19 de dezembro de 2013. — O Presidente, Manuel Mateus Couto,
tenente-general.
207502247

Guarda Nacional Republicana
Comando-Geral
Despacho n.º 383/2014
1 — Ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 35.º e 36.º
do Código do Procedimento Administrativo e do n.º 4 do artigo 23.º
da Lei Orgânica da Guarda Nacional Republicana, aprovada pela Lei
n.º 63/2007, de 6 de novembro, delego no Comandante do Comando
Territorial de Beja, Tenente-coronel de infantaria, Joaquim José Frade
Figueiredo, as minhas competências para a prática dos seguintes atos:
a. Autorizar as despesas com a locação e aquisição de bens e serviços
e com empreitadas de obras públicas, nos termos da alínea a) do n.º 1
do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de junho, bem como
praticar os demais atos decisórios previstos no Código dos Contratos
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, até
ao limite de € 25 000;
b. Autorizar as despesas relativas à execução de planos ou programas
plurianuais, legalmente aprovados, até ao montante de € 150 000, nos
termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99,
de 08 de junho;
c. Autorizar deslocações em serviço que decorram em território nacional, bem como o processamento dos correspondentes abonos ou
despesas com a aquisição de bilhetes ou títulos de transporte e de ajudas
de custo, antecipadas ou não, e os reembolsos que forem devidos nos
termos legais;
d. Autorizar a utilização de automóvel próprio nas deslocações em
serviço, que decorram em território nacional, bem como o processamento do abono correspondente nos termos do artigo 5.º da Portaria
n.º 379/90, de 18 de maio, conjugado com o artigo 3.º do Decreto-Lei
n.º 230/93, de 26 de junho;
e. Autorizar o abono a dinheiro da alimentação por conta do Estado
ao pessoal, militar e civil, que a ela tiver direito, quando não for possível
por razões operacionais, o fornecimento de alimentação em espécie, ou
as condições de saúde, devidamente comprovadas, aconselhem tratamento dietético especial, nos termos do n.º 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei
n.º 271/77, de 2 de julho;
f. Analisar, instruir e decidir requerimentos e reclamações que me
sejam dirigidos relacionados com as competências, ora delegadas.
2 — O ora delegado é autorizado a subdelegar, com caráter pessoal,
nas seguintes entidades:
a. No 2.º comandante do Comando Territorial de Beja, ou no Chefe
da Secção de Recursos Logísticos e Financeiros quando esta função for
desempenhada por Oficial.
b. Nos comandantes de Destacamento, a assinatura de guias de marcha
e guias de transporte.
3 — A delegação de competências a que se refere este despacho
entende-se sem prejuízo de poderes de avocação e superintendência.
4 — O presente despacho produz efeitos desde 9 de dezembro de
2013.
5 — Nos termos do n.º 3 do artigo 137.º, do Código do Procedimento
Administrativo, ficam ratificados todos os atos praticados, no âmbito das
matérias ora delegadas, até à sua publicação no Diário da República.
16 de dezembro de 2013. — O Comandante-Geral, Luís Manuel dos
Santos Newton Parreira, tenente-general.
207503373
Despacho n.º 384/2014
Por meu despacho de 23 de dezembro de 2013, proferido no uso da
competência delegada pelo Despacho n.º 15965/12, de 16 de novembro

de 2012, do Exmº Comandante-Geral, é promovido ao posto de Guarda
Principal, por antiguidade, o Guarda de Infantaria (2000127) Rui Miguel
Brito de Almeida, desde 01 de janeiro de 2010, nos termos do artigo 119.
º e alínea a) do artigo 256.º, todos do EMGNR, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 297/09 de 14 de outubro.
26 de dezembro de 2013. — O Comandante do Comando da Administração dos Recursos Internos, Luís Filipe Tavares Nunes, major-general.
207503657
Despacho n.º 385/2014
Por meu despacho de 23 de dezembro de 2013, proferido no uso da
competência delegada pelo Despacho n.º 15965/12, de 16 de novembro
de 2012, do Exm.º Comandante-Geral, é promovido ao posto de Guarda
Principal, por antiguidade, o Guarda de Cavalaria (2020229) Rui Sérgio
Garcez Guerreiro, desde 14 de junho de 2012, nos termos do artigo 119.º
e alínea a) do artigo 256.º, todos do EMGNR, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 297/09 de 14 de outubro.
Tem direito ao vencimento pelo novo posto, desde o dia seguinte
ao da publicação do presente despacho, no Diário da República, nos
termos da alínea a) do n.º 7 do artigo 35.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31
de dezembro.
26 de dezembro de 2013. — O Comandante do Comando da Administração dos Recursos Internos, Luís Filipe Tavares Nunes, major-general.
207503519

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Direção-Geral da Administração da Justiça
Aviso n.º 362/2014
Procedimento concursal para a constituição de reserva de recrutamento com vista ao preenchimento de um posto de trabalho da
carreira e categoria de Técnico Superior do mapa de pessoal da
Direção-Geral da Administração da Justiça — Referência PCTS
7/DSJCJI/DF/TSJ/2013.
1 — Nos termos do disposto nos n. os 2 e 4 do artigo 6.º, e do artigo 50.º
da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro (adiante designada por LVCR),
e no n.º 3 do artigo 4.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril (adiante
designada por Portaria), torna-se público que, por meu despacho, de 4 de
dezembro de 2013, se encontra aberto, pelo período de 10 dias úteis a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República,
procedimento concursal para constituição de reserva de recrutamento
para o preenchimento de um posto de trabalho na carreira e categoria de
Técnico Superior, do mapa de pessoal desta Direção Geral, na modalidade
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
2 — Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria, declara-se não estarem constituídas reservas de recrutamento no próprio organismo e, não tendo, ainda, sido publicitado qualquer procedimento
concursal para constituição de reservas de recrutamento pela Entidade
Centralizada para a Constituição de Reservas de Recrutamento (ECCRC), encontra-se temporariamente dispensada a obrigatoriedade de
consulta prévia a esta entidade.
3 — Número de postos de trabalho: o procedimento concursal visa a
ocupação de 1 posto de trabalho em regime de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado.
4 — Local de Trabalho: Direção Geral da Administração da Justiça,
Av. D. João II, 1.08.01 D/E, Ed. H — Pisos 0 e 9.º a 14.º,1990-097
Lisboa.
5 — Caracterização do posto de trabalho: planear e organizar, de
acordo com a sua avaliação das necessidades, as ações de formação
do pessoal da DGAJ e dos funcionários de justiça, quer na vertente
de formação contínua, quer na formação exigida em procedimentos
concursais; organizar as ações de formação dos candidatos a oficial de
justiça admitidos ao curso de habilitação a que se refere o artigo 8.º do
Estatuto dos Funcionários de Justiça; propor a designação de formadores
coordenadores bem como a designação dos demais formadores; propor
os programas das provas para ingresso e acesso; colaborar com os serviços do Ministério da Educação e com os estabelecimentos de ensino
que ministram o curso a que se refere o n.º 2 do artigo 7.º do Estatuto
dos Funcionários de Justiça no planeamento da formação técnica e
tecnológica do referido curso; organizar ações de formação, estágios
e visitas de estudo decorrentes de acordos de cooperação celebrados

