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N.o 161 — 23 de Agosto de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Despacho n.o 18 159/2005 (2.a série). — Manda o Chefe do
Estado-Maior da Força Aérea que o sargento em seguida mencionado
seja promovido ao posto que lhe vai indicado, nos termos do n.o 1
do artigo 183.o e da alínea c) do artigo 262.o do Estatuto dos Militares
das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 236/99, de 25
de Junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto, por satisfazer as condições gerais
e especiais de promoção estabelecidas no artigo 56.o, na alínea b)
do n.o 1 do artigo 263.o e no n.o 3 do artigo 279.o do mesmo Estatuto:
Quadro de sargentos OPRDET:
Sargento-ajudante:
1SAR OPRDET Q 064423-E, José Paulo Alves Pereira, AM 1.
Preenche a vaga em aberto no respectivo quadro especial pela promoção ao posto imediato do SAJ OPRDET 029462-E, José Manuel
Paredes Vieira, verificada em 22 de Junho de 2005.
Conta a antiguidade e os efeitos administrativos desde 22 de Junho
de 2005.
É integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do novo posto,
nos termos do n.o 1 do artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 328/99, de
18 de Agosto, tendo direito a 5 pontos de diferencial ao abrigo da
conjugação dos n.os 2, 3 e 4 do mesmo artigo.

função, tendo presente aquele que foi fixado pela Administração,
respondendo igualmente aos requisitos legalmente previstos para o
provimento no cargo, porquanto se trata de licenciada em Direito
que é técnica superior desde 1984, com mais de quatro anos de experiência profissional na carreira, e exerce funções como técnico superior, coordenador e dirigente na área da informação, relações públicas
e protocolo desde Março de 1989, acumulando uma vasta experiência
específica na área em apreço:
Nomeio, ao abrigo do disposto no artigo 21.o da Lei n.o 2/2004,
de 15 de Janeiro, em comissão de serviço, pelo período de três anos,
renovável por iguais períodos, a assessora principal do quadro de
pessoal da Secretaria-Geral do Ministério da Justiça licenciada Maria
João Vidal Lobato dos Santos Lopes para o cargo de chefe de divisão
de Relações Públicas e Protocolo da mesma Secretaria-Geral.
A nomeação produz efeitos a partir da data do presente despacho,
sendo efectuada por urgente conveniência de serviço.
19 de Julho de 2005. — A Secretária-Geral, Maria dos Anjos Maltez.
ANEXO
Síntese curricular
Dados pessoais:

30 de Junho de 2005. — Por delegação do Chefe do Estado-Maior
da Força Aérea, o Comandante, João Manuel Mendes de Olivera,
TGEN/PILAV.

Nome — Maria João Vidal Lobato dos Santos Lopes.

Despacho n.o 18 160/2005 (2.a série). — Manda o Chefe do
Estado-Maior da Força Aérea que o sargento em seguida mencionado
seja promovido ao posto que lhe vai indicado, nos termos do n.o 1
do artigo 183.o e da alínea b) do artigo 262.o do Estatuto dos Militares
das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 236/99, de 25
de Junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto, por satisfazer as 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 4 do artigo 279.o do
mesmo Estatuto:

Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade
Clássica de Lisboa.

Quadro de sargentos OPCOM:
Sargento-chefe:
SAJ OPCOM Q 029416-A, José António Tomás da Silva, DGMFA.
Preenche a vaga em aberto no respectivo quadro especial pela passagem à situação de reserva do SCH OPCOM 018068-J, José do
Carmo Martins, verificada em 1 de Abril de 2005.
Conta a antiguidade e os efeitos administrativos desde 1 de Abril
de 2005.
É integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do novo posto,
nos termos do n.o 1 do artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 328/99, de
18 de Agosto.
30 de Junho de 2005. — Por delegação do Chefe do Estado-Maior
da Força Aérea, o Comandante, João Manuel Mendes de Oliveira,
TGEN/PILAV.

Habilitações académicas:

Categoria profissional actual:
Assessor principal do quadro de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério da Justiça.
Actividade profissional:
Iniciou funções públicas como oficial de justiça em 7 de Novembro
de 1975.
Nomeada técnica superior de 2.a classe do quadro de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério da Justiça em 10 de Dezembro de 1988,
exercendo funções no Núcleo de Apoio Jurídico.
Nomeada chefe de divisão do Gabinete de Documentação, Informação
e Relações Públicas da Secretaria-Geral do Ministério da Justiça
em 1 de Outubro de 1991.
Nomeada chefe de divisão de Relações Públicas e Protocolo da Secretaria-Geral do Ministério da Justiça em 23 de Março de 2001.
Representante da Secretaria-Geral no Programa INFOCID.
Representante da Secretaria-Geral na equipa de projecto para a desburocratização do Ministério da Justiça.
Formação profissional:
Frequência de acções de formação nas áreas de recursos humanos,
empreitadas de obras públicas, documentação, arquivo, relações
públicas e protocolo.

Direcção-Geral da Administração da Justiça

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Secretaria-Geral
Despacho n.o 18 161/2005 (2.a série). — Considerando a necessidade de assegurar a direcção da Divisão de Relações Públicas e
Protocolo da Secretaria-Geral do Ministério da Justiça, à qual compete
exercer as competências resultantes do artigo 14.o do Decreto-Lei
n.o 83/2001, de 9 de Março;
Considerando que os titulares dos cargos de direcção intermédia
são recrutados dentre funcionários dotados de competência técnica
e aptidão para o exercício de funções de direcção, coordenação e
controlo que reúnam obrigatória e cumulativamente os requisitos previstos nas alíneas a) a c) do n.o 1 do artigo 20.o da Lei n.o 2/2004,
designadamente licenciatura e quatro anos de experiência profissional
na carreira técnica superior, uma vez que está em causa lugar de
direcção intermédia do 2.o grau e que, de acordo com o n.o 6 do
artigo 35.o, a posse da formação específica não constitui, por ora,
requisito de recrutamento obrigatório;
Atendendo a que a candidatura formalizada por Maria João Vidal
Lobato dos Santos Lopes, assessora principal do quadro de pessoal
da Secretaria-Geral do Ministério da Justiça, é a que, dentre as apresentadas, melhor se adequa ao perfil definido para o exercício da

Despacho (extracto) n.o 18 162/2005 (2.a série). — Por despacho de 28 de Julho de 2005 do subdirector-geral da Administração
da Justiça, por delegação da directora-geral (Diário da República,
2.a série, n.o 120, de 24 de Junho de 2005):
Ana Marília Lopes Antunes Elias, escrivã-adjunta do Tribunal da
Comarca de Torres Novas — autorizada a permuta para idêntico
lugar do Tribunal da Comarca de Tomar.
Maria Regina Alves Filipe, escrivã-adjunta do Tribunal da Comarca
de Tomar — autorizada a permuta para idêntico lugar do Tribunal
da Comarca de Torres Novas.
(Aceitação — dois dias.)
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
29 de Julho de 2005. — A Directora de Serviços, Helena Almeida.
Despacho (extracto) n.o 18 163/2005 (2.a série). — Por despacho de 29 de Julho de 2005 do subdirector-geral da Administração
da Justiça, por delegação da directora-geral (Diário da República,
2.a série, n.o 120, de 24 de Junho de 2005):
Ana Cristina Rocha Alves Martins, escrivã-adjunta do 7.o ao 12.o Juízos
de Pequena Instância Cível de Lisboa (novos) — autorizada a permuta para idêntico lugar do 1.o Juízo Cível de Lisboa.

