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F) Formalização da Candidatura
A candidatura deve ser formalizada no prazo de 10 dias úteis a contar da data de publicitação do presente aviso, através de requerimento
dirigido ao Diretor da Área de
Relações Internacionais da DGAI, acompanhado de curriculum vitae
detalhado, datado e assinado, certificado de habilitações literárias e declaração emitida pelo serviço público a que se encontra vinculado, em
que conste a natureza da relação jurídica de emprego público, a carreira
em que se encontra inserido, com identificação da Referência do posto
de trabalho a que se candidata, devendo ser entregue ou remetida pelo
correio, sob registo e com aviso de receção, para a seguinte morada:
Rua Almirante Barroso, n.º 38-4.º, 1049-025 Lisboa.
27 de fevereiro de 2014. — O Diretor-Geral, Jorge Miguéis.
207656383

Polícia de Segurança Pública
Direção Nacional
Despacho n.º 3728/2014

Despacho (extrato) n.º 3731/2014
Por despacho de 26 de fevereiro de 2014, de Sua Ex.ª o Diretor
Nacional-Adjunto/UORH e por terem cessado os fundamentos de suspensão da eficácia, é nomeado, ao abrigo do disposto no artigo 74.º,
n.º 10, da Lei n.º 7/90, de 20 de fevereiro, na categoria de Chefe Principal,
através de procedimento concursal n.º 1/2012, o Chefe M/132308 — José
Manuel Esteves Gonçalves, do Comando Metropolitano do Porto, ocupando o seu lugar n.º 137, da Lista de Classificação Final.
27 de fevereiro de 2014. — O Diretor do Departamento de Recursos
Humanos, Manuel João, técnico superior.
207660619
Despacho (extrato) n.º 3732/2014
Por despacho de 26 de fevereiro de 2014, de Sua Ex.ª o Diretor
Nacional-Adjunto da Unidade Orgânica de Recursos Humanos e por
terem cessado os fundamentos de suspensão da eficácia, é nomeado,
ao abrigo do disposto no artigo 74.º, n.º 10, da Lei n.º 7/90, de 20 de
fevereiro, na categoria de Agente Principal, por concurso de avaliação
curricular n.º 2/2012, o Agente M/149528 — Francisco Manuel de Sousa
Ferraz, do Comando Distrital de Leiria, ocupando o seu lugar n.º 262,
na lista de classificação final do concurso.
27 de fevereiro de 2014. — O Diretor do Departamento de Recursos
Humanos, Manuel João, técnico superior.
207660538

Delegação de competências
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 21.º da Lei n.º 53/2007,
de 31 de agosto, delego no diretor do Gabinete de Assuntos Jurídicos
da PSP, licenciado Domingos Marques Nunes Lourenço, a competência
para a prática dos seguintes atos:
1.1 — Conceder o apoio judiciário relativamente a chefes e agentes,
nos termos das disposições legais aplicáveis;
1.2 — Homologar as decisões que determinem o desarmamento do
pessoal com funções policiais, nos termos do Despacho n.º 3/CG/91,
de 21 de fevereiro;
1.3 — Decidir os processos de sanidade de que resulte a morte ou
qualquer incapacidade permanente absoluta (IPA) ou incapacidade permanente (IPP) para os acidentados;
1.4 — Decidir os processos relativos ao uso de insígnias, nos termos
do Plano de Uniformes da PSP;
1.5 — Decidir os processos administrativos e autorizar as respetivas despesas, nos termos das disposições legais aplicáveis, até
€ 10 000,00.
2 — Ratifico, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 137.º do
Código do Procedimento Administrativo, os atos praticados no âmbito das competências abrangidas neste despacho desde a data da
sua assinatura.
11 de dezembro de 2013. — O Diretor Nacional, Luís Manuel Peça
Farinha, superintendente.
207658449
Despacho (extrato) n.º 3729/2014
Por despacho de 26 de fevereiro de 2014, de Sua Ex.ª o Diretor
Nacional-Adjunto da Unidade Orgânica de Recursos Humanos e por
terem cessado os fundamentos de suspensão da eficácia, é nomeado,
ao abrigo do disposto no artigo 74.º, n.º 10, da Lei n.º 7/90, de 20 de
fevereiro, na categoria de Agente Principal, por concurso de avaliação
curricular n.º 2/2012, o Agente M/149039 — Nuno Filipe Osório Duarte,
do Comando Metropolitano de Lisboa, ocupando o seu lugar n.º 404,
na lista de classificação final do concurso.
27 de fevereiro de 2014. — O Diretor do Departamento de Recursos
Humanos, Manuel João, técnico superior.
207660587
Despacho (extrato) n.º 3730/2014
Por despacho de 26 de fevereiro de 2014, de S. Ex.ª o Diretor Nacional-Adjunto da Unidade Orgânica de Recursos Humanos e por terem cessado
os fundamentos de suspensão da eficácia, é nomeado, ao abrigo do disposto
no artigo 74.º, n.º 10, da Lei n.º 7/90, de 20 de fevereiro, na categoria
de Agente Principal, por concurso de avaliação curricular n.º 2/2012, o
Agente M/148917 — João Pedro de Oliveira Pereira Lage, do Comando
Distrital de Faro, ocupando o seu lugar n.º 105, na lista de classificação
final do concurso.
27 de fevereiro de 2014. — O Diretor do Departamento de Recursos
Humanos, Manuel João, técnico superior.
207660465

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
Declaração de retificação n.º 256/2014
Por ter saído inexata a publicação no Diário da República, 2.ª série,
n.º 244, de 17 de dezembro de 2013, o despacho n.º 16332/2013, relativamente à concessão do estatuto de igualdade de direitos e deveres
previsto no Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Portuguesa e a República Federativa do Brasil, e nos termos dos
artigos 15.º da Resolução da Assembleia da República n.º 83/2000, de
14 de dezembro, conjugado com o n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei
n.º 154/2003, de 15 de julho, retifica-se que onde se lê «Maria Helena
Cardoso de Sá» deve ler-se «Maria Helena Cardoso de Sa».
28 de fevereiro de 2014. — Pelo Diretor Nacional, a Coordenadora
do Gabinete de Apoio às Direções Regionais, Paula Alexandra Galvão
de Oliveira da Velha.
207658935
Declaração de retificação n.º 257/2014
Por ter saído inexata a publicação no Diário da República, 2.ª série,
n.º 13, de 20 de janeiro de 2014, despacho n.º 835/2014, relativamente
à concessão do estatuto de igualdade de direitos e deveres previsto no
Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Portuguesa e a República Federativa do Brasil, e nos termos dos artigos 15.º da
Resolução da Assembleia da República n.º 83/2000, de 14 de dezembro,
conjugado com o n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 154/2003, de 15
de julho, retifica-se que onde se lê «Fabio Luis Ferreira H» deve ler-se
«Fabio Luis Ferreira»
28 de fevereiro de 2014. — Pelo Diretor Nacional, a Coordenadora
do Gabinete de Apoio às Direções Regionais, Paula Alexandra Galvão
de Oliveira da Velha.
207659056
Declaração de retificação n.º 258/2014
Por ter saído inexata a publicação no Diário da República, 2.ª série,
n.º 11, de 16 de janeiro de 2014, despacho n.º 721/2014, relativamente
à concessão do Estatuto de igualdade de direitos e deveres previsto no
Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Portuguesa e a República Federativa do Brasil, e nos termos dos artigos 15.º da
Resolução da Assembleia da República n.º 83/2000 de 14 de dezembro,
conjugado com o n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 154/2003, de 15
de julho, retifica-se que onde se lê «Ana Cláudia da Silva Lima» deve
ler-se «Ana Claudia da Silva Lima».
28 de fevereiro de 2014. — Pelo Diretor Nacional, a Coordenadora
do Gabinete de Apoio às Direções Regionais, Paula Alexandra Galvão
de Oliveira da Velha.
207659023
Declaração de retificação n.º 259/2014
Por ter saído inexata a publicação no Diário da República, 2.ª série,
n.º 8, de 13 de janeiro de 2014, despacho n.º 571/2014, relativamente
à concessão do estatuto de igualdade de direitos e deveres previsto no
Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Portu-

