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N.o 96 — 18 de Maio de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

contrato administrativo de provimento — nomeados, precedendo
concurso, assistentes administrativos do escalão 1 do quadro de
pessoal civil da Marinha, o 1.o e a 3.a em comissão de serviço,
a 2.a, a 4.a, a 5.a e o 7.o provisoriamente e a 6.a por tempo
indeterminado.

Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 112075,
sargento-ajudante C António Carlos de Sousa.

A nomeação dos funcionários nomeados provisoriamente e em
comissão de serviço tem o período probatório de um ano, convertendo-se automaticamente em definitiva no seu termo, independentemente de quaisquer formalidades, caso os nomeados revelem aptidão
para o lugar. A conversão em definitiva da nomeação dos funcionários
em comissão de serviço determinará também a exoneração dos lugares
anteriores. A funcionária nomeada por tempo indeterminado ficará
exonerada do lugar de origem à data da aceitação no novo lugar.

Despacho n.o 11 185/2005 (2.a série). — Por despacho do chefe
da Repartição de Sargentos e Praças da Direcção do Serviço de Pessoal, por subdelegação do vice-almirante superintendente dos Serviços
do Pessoal, foi promovido por antiguidade ao posto de sargento-ajudante da classe de comunicações, ao abrigo da alínea c) do
artigo 262.o e do n.o 4 do artigo 165.o do Estatuto dos Militares das
Forças Armadas (Decreto-Lei n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto),
ficando no quadro, o seguinte militar:

9 de Maio de 2005. — O Chefe da Repartição, Carlos Alberto Restani Graça Alves Moreira, capitão-de-mar-e-guerra.

112075, primeiro-sargento C António Carlos de Sousa.

Repartição de Sargentos e Praças
o

Despacho n. 11 182/2005 (2.a série). — Por despacho do chefe
da Repartição de Sargentos e Praças da Direcção do Serviço de Pessoal, por subdelegação do vice-almirante superintendente dos Serviços
do Pessoal, foi promovido por antiguidade ao posto de cabo da classe
de electricistas, ao abrigo do artigo 286.o e do n.o 3 do artigo 62.o
do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (Decreto-Lei
n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto), ficando supranumerário ao quadro,
conforme a alínea c) do n.o 2 do artigo 174.o do mesmo Estatuto,
o seguinte militar:
9323893, primeiro-marinheiro E Nelson Dinis Alves Roldão.
Promovido a contar de 1 de Outubro de 2004, data a partir da
qual 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.
Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 9321994,
cabo E Carlos Manuel Reis Cortez, e à direita do 403394, cabo E
Paulo Jorge Morais Pinto Brochado.
29 de Abril de 2005. — O Chefe da Repartição, Leonel Esteves
Fernandes, capitão-de-mar-e-guerra.
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Despacho n. 11 183/2005 (2. série). — Por despacho do chefe
da Repartição de Sargentos e Praças da Direcção do Serviço de Pessoal, por subdelegação do vice-almirante superintendente dos Serviços
do Pessoal, foi promovido por antiguidade ao posto de sargento-ajudante da classe de comunicações, ao abrigo da alínea c) do
artigo 262.o do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (Decreto-Lei n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto), ficando no quadro, o seguinte
militar:
14975, primeiro-sargento C António Lopes da Palma.
Promovido a contar de 30 de Abril de 2005, data a partir da qual
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, preenchendo a vaga ocorrida nesta data resultante da promoção, na situação
de adido do quadro, do 138075, sargento-ajudante C Luís Filipe Oliveira dos Santos.
Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 138075,
sargento-ajudante C Luís Filipe Oliveira dos Santos.
2 de Maio de 2005. — O Chefe da Repartição, Leonel Esteves Fernandes, capitão-de-mar-e-guerra.
Despacho n.o 11 184/2005 (2.a série). — Por despacho do chefe
da Repartição de Sargentos e Praças da Direcção do Serviço de Pessoal, por subdelegação do vice-almirante superintendente dos Serviços
do Pessoal, foi promovido por antiguidade ao posto de sargento-ajudante da classe de comunicações, ao abrigo da alínea c) do
artigo 262.o do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (Decreto-Lei n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto), ficando adido ao quadro,
o seguinte militar:
138075, primeiro-sargento C Luís Filipe Oliveira dos Santos.
Promovido a contar de 30 de Abril de 2005, data a partir da qual
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, preenchendo a vaga existente no quadro resultante da passagem à situação
de reserva do 113474, sargento-ajudante SE José Arnaldo da Costa
Pereira.

2 de Maio de 2005. — O Chefe da Repartição, Leonel Esteves Fernandes, capitão-de-mar-e-guerra.

Promovido a contar de 30 de Abril de 2005, data a partir da qual
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, preenchendo a vaga existente no quadro de sargento-chefe, resultante da
passagem à situação de reserva do 2270, sargento-chefe CE Mário
Martins Rodrigues.
Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 86175, sargento-ajudante C Diamantino Luís Dias Costa.
2 de Maio de 2005. — O Chefe da Repartição, Leonel Esteves Fernandes, capitão-de-mar-e-guerra.
Despacho n.o 11 186/2005 (2.a série). — Por despacho do chefe
da Repartição de Sargentos e Praças da Direcção do Serviço de Pessoal, por subdelegação do vice-almirante superintendente dos Serviços
do Pessoal, foram promovidos por antiguidade ao posto de sargento-ajudante da classe de artilheiros, ao abrigo da alínea c) do
artigo 262.o do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (Decreto-Lei n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto), ficando no quadro, os seguintes militares:
51375, primeiro-sargento A Sabino dos Santos Rodrigues.
106973, primeiro-sargento A Júlio Lucas da Silva.
Promovidos a contar de 30 de Abril de 2005, data a partir da
qual conta a respectiva antiguidade e lhes 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,
preenchendo as vagas ocorridas nesta data resultantes, respectivamente, da passagem à situação de reserva do 130774, sargento-ajudante A Carlos da Costa Rodrigues, e do 114973, sargento-ajudante
A João Manuel Veigas Códices.
Ficam colocados na escala de antiguidade à esquerda do 279774,
sargento-ajudante A António Augusto da Costa Martins, pela ordem
indicada.
2 de Maio de 2005. — O Chefe da Repartição, Leonel Esteves Fernandes, capitão-de-mar-e-guerra.
EXÉRCITO

Comando do Pessoal
Direcção de Recrutamento
Despacho n.o 11 187/2005 (2.a série). — Subdelegação de competências. — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo despacho n.o 20 323/2003 (2.a série), do tenente-general ajudante-general,
subdelego no TCOR ART João Carlos Ferreira da Costa, chefe da
Repartição de Recrutamento Geral, a competência que em mim foi
subdelegada para proceder à assinatura do contrato dos militares
RV/RC do CFP 1.o T/OE/05, nos termos do artigo 35.o do RLSM,
por remissão do artigo 46.o do RLSM, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 289/2000, de 14 de Novembro.
4 de Abril de 2005. — Por subdelegação de competências do TGEN
AGE, após delegação de competências do GEN CEME, o Director,
Hugo Eugénio dos Reis Borges, MGEN.
Despacho n.o 11 188/2005 (2.a série). — Subdelegação de competências. — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo despacho n.o 20 323/2003 (2.a série), do tenente-general ajudante-general,
subdelego no TCOR ART João Carlos Ferreira da Costa, chefe da
Repartição de Recrutamento Geral, a competência que em mim foi

