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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Rectificação n.o 1311/2005. — Por ter saído com inexactidão o
aviso (extracto) n.o 6676/2005 (2.a série), publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 133, de 13 de Julho de 2005, a p. 10 204, rectifica-se
que onde se lê «Luísa Maria Ladeira Cardoso Gonçalves [. . .] técnica
superior estagiária, índice 310, até 30 de Setembro de 2005» deve
ler-se «Luísa Maria Madeira Cardoso Gonçalves [. . .] técnica superior
estagiária, índice 321, com efeitos a 14 de Abril de 2005, até 30 de
Setembro de 2005».
21 de Julho de 2005. — O Director de Serviços, Laudelino Pinheiro.

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
MARINHA

Superintendência dos Serviços do Pessoal
Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Militarizados e Civis
Despacho (extracto) n.o 16 821/2005 (2.a série). — Por despacho de 11 de Julho de 2005 do contra-almirante director do Serviço
de Pessoal, por subdelegação do vice-almirante superintendente dos
Serviços do Pessoal:
Carla Alexandra Isidro do Nascimento Nogueira — anulado o provimento no lugar de assistente administrativa do quadro do pessoal
civil da Marinha (Diário da República, 2.a série, n.o 119, de 23
de Junho de 2005), por não ter tomado posse do lugar.

N.o 149 — 4 de Agosto de 2005

Despacho (extracto) n.o 16 824/2005 (2.a série). — Por despacho de 16 de Junho de 2005 do tenente-general ajudante-general
do Exército, proferido no uso de competência delegada, após anuência
do director-geral de Viação:
Maria da Conceição Mendonça de Oliveira, técnica superior de
1.a classe, área funcional de consultor jurídico — transferida do quadro de pessoal da Direcção-Geral de Viação para o quadro de
pessoal civil do Exército (QPCE), ficando colocada na DAMP com
efeitos a 1 de Junho de 2005. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
20 de Julho de 2005. — O Chefe da Repartição, António José dos
Santos Matias, COR ENG.
Despacho (extracto) n.o 16 825/2005 (2.a série). — Por despacho de 16 de Junho de 2005 do tenente-general ajudante-general
do Exército, proferido no uso de competência delegada, após anuência
do director-geral de Viação:
David António Martins de Oliveira, técnico superior principal, área
funcional de consultor jurídico — transferido do quadro de pessoal
da Direcção-Geral de Viação para o quadro de pessoal civil do
Exército (QPCE), ficando colocado na DJD com efeitos a 1 de
Junho de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
20 de Julho de 2005. — O Chefe da Repartição, António José dos
Santos Matias, COR ENG.
Despacho (extracto) n.o 16 826/2005 (2.a série). — Por despacho de 16 de Junho de 2005 do tenente-general ajudante-general
do Exército, proferido no uso de competência delegada, após anuência
do director-geral de Viação:

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

Carla Maria de Bastos Borrões, técnica superior de 2.a classe, área
funcional de consultor jurídico — transferida do quadro de pessoal
da Direcção-Geral de Viação para o quadro de pessoal civil do
Exército (QPCE), ficando colocada na DAMP com efeitos a 1 de
Junho de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)

EXÉRCITO

20 de Julho de 2005. — O Chefe da Repartição, António José dos
Santos Matias, COR ENG.

Comando do Pessoal
Direcção de Administração e Mobilização do Pessoal
Repartição de Pessoal Civil
Despacho (extracto) n.o 16 822/2005 (2.a série). — Por despacho de 15 de Julho de 2005 do chefe da Repartição de Pessoal
Civil, proferido no uso de competência subdelegada:
Rui Manuel Santos Antunes Palma/RI 3, Vítor Manuel Rodrigues
dos Santos/HMR 2, António Magalhães Mesquita/RI 19 e Rui António do Rosário/BA, operários — nomeados por tempo indeterminado na categoria de operário principal, da carreira de operário
qualificado/serralheiro, do quadro de pessoal civil do Exército,
(QPCE), precedendo concurso. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
20 de Julho de 2005. — O Chefe da Repartição, António José dos
Santos Matias, COR ENG.
Despacho (extracto) n.o 16 823/2005 (2.a série). — Por despacho de 14 de Junho de 2005 do TGEN AGE:
Anabela de Jesus Silva Carolino, auxiliar de acção médica do QPCE —
nomeada em comissão de serviço extraordinária, por reclassificação,
ao abrigo do n.o 4 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 497/99, de
19 de Novembro, precedida de parecer favorável do Ministério
da Defesa Nacional, na categoria de assistente administrativo, da
carreira de assistente administrativo, do mesmo quadro de pessoal,
ficando posicionada no escalão 1, índice 199, com efeitos reportados
a 18 de Outubro de 2004, nos termos do disposto na alínea a)
do n.o 2 do artigo 128.o do Código do Procedimento Administrativo.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
20 de Julho de 2005. — O Chefe da Repartição, António José dos
Santos Matias, COR ENG.

Despacho (extracto) n.o 16 827/2005 (2.a série). — Por despacho de 15 de Julho de 2005 do chefe da Repartição de Pessoal
Civil, proferido no uso de competência subdelegada:
Henrique José Charrua Galado/EMEL, Carlos Manuel da Silva Trincheiras/HMB, João Maria Nunes Vieira Grego/ETAT e Jorge
Manuel Ventura Madeira/BA, operários — nomeados por tempo
indeterminado na categoria de operário principal, da carreira de
operário qualificado/pintor, do quadro de pessoal civil do Exército,
(QPCE), precedendo concurso. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
20 de Julho de 2005. — O Chefe da Repartição, António José dos
Santos Matias, COR ENG.
Repartição de Pessoal Militar Permanente
Despacho n.o 16 828/2005 (2.a série). — Por despacho de 14
de Julho de 2005 do general Chefe do Estado-Maior do Exército,
é promovido ao posto de sargento-chefe, para preenchimento de uma
vaga de qualquer dos quadros especiais, aprovados pelos seus despachos n.os 143/CEME/02 e 42/CEME/05, de 30 de Julho e de 27
de Janeiro, respectivamente, nos termos do artigo 183.o e da alínea b)
do artigo 262.o, ambos do EMFAR, por satisfazer às condições gerais
e especiais de promoção estabelecidas no artigo 56.o, na alínea c)
do n.o 1 e no n.o 2 do artigo 263.o e no n.o 3 do artigo 274.o do
referido Estatuto, o militar a seguir indicado:
SAJ INF 03557281, Luís Filipe Serras Alves.
Conta a antiguidade desde 1 de Junho de 2005, data a partir da
qual tem direito ao vencimento do novo posto, ficando integrado
no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de sargento-chefe.
É promovido para o quadro, ocupando uma vaga de qualquer dos
quadros especiais (QQESP), reatribuída 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.
18 de Julho de 2005. — O Chefe da Repartição, em substituição,
Manuel Ferreira Antunes, TCOR INF.

