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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Nome

Serviço de origem

Maria do Céu Soares de Barros

Domingas Antónia da Conceição.
Maria Graciete da Ajuda Teixeira.

Vínculo

Área
funcional

Carreira

Categoria

H o s p i t a l P a d r e Nomeação Radiologia T é c n i c o d e T é c n i c a d e
2.a classe.
diagnóstico
Américo — Vale definitiva.
e terapêudo Sousa, S. A.
tica.
Hospital de Nossa Nomeação Farmácia T é c n i c o d e T é c n i c a d e
1.a classe.
Senhora
d o definitiva.
diagnóstico
Rosário, S. A.
e terapêutica.
—
Assistente admi- Assistente admiHospital de Nossa Nomeação
nistrativa.
nistrativa.
Senhora
d o definitiva.
Rosário, S. A.

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
Direcção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar
Despacho (extracto) n.o 27 106/2005 (2.a série). — Por meu
despacho de 14 de Dezembro de 2005:
Marina João Lourenço Formas Coelho da Silva, Ricardo Jorge Maciel
Vozone da Silva e Sandra Isabel Neves da Silva Pinto Martins — nomeados definitivamente, precedendo concurso, auxiliares
administrativos, escalão 3, índice 146, do quadro de pessoal da
Direcção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar do Ministério
da Defesa Nacional. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
14 de Dezembro de 2005. — O Director-Geral, Alberto Rodrigues
Coelho.
MARINHA

Arsenal do Alfeite
Despacho (extracto) n.o 27 107/2005 (2.a série). — Por despacho de 28 de Novembro de 2005 do administrador do Arsenal do
Alfeite:
Daniel Filipe Chibeles Figueiredo, operário do nível 3 — exonerado
a seu pedido, com efeitos a partir de 7 de Dezembro de 2005.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Escalão Índice

Observações

6

145

Disponibilidade para
colocação.

4

145

Disponibilidade para
colocação.

6

249

Disponibilidade para
colocação.

Despacho n.o 27 109/2005 (2.a série). — Por subdelegação do
vice-almirante superintendente dos Serviços do Pessoal, promovo por
escolha ao posto de sargento-mor da classe de maquinistas navais,
ao abrigo da alínea a) 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:
174871, sargento-chefe MQ José Rodrigues Afonso.
Promovido a contar de 30 de Novembro 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 ao quadro do 85373, sargento-mor MQ António
Manuel Almeida Carvalho.
Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 85373, sargento-mor MQ António Manuel Almeida Carvalho.
2 de Dezembro de 2005. — O Chefe da Repartição, Leonel Esteves
Fernandes, capitão-de-mar-e-guerra.
Despacho n.o 27 110/2005 (2.a série). — Por subdelegação do
vice-almirante superintendente dos Serviços do Pessoal, promovo por
antiguidade ao posto de sargento-ajudante da classe de mergulhadores,
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:
172380, primeiro-sargento US Vítor Guilherme Alves Dias.

Direcção do Serviço de Pessoal

Promovido a contar de 30 de Novembro 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,
vaga existente no quadro de sargento-chefe, resultante da promoção
do 119479, sargento-chefe US Pedro Manuel Guerreiro Candeias de
Matos.
Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 148380,
sargento-ajudante US Francisco José Coelho dos Santos Jones.

Repartição de Sargentos e Praças

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

13 de Dezembro de 2005. — O Director de Recursos Humanos,
Jaime Batista de Figueiredo.

Superintendência dos Serviços do Pessoal

Despacho n.o 27 108/2005 (2.a série). — Por subdelegação do
vice-almirante superintendente dos Serviços do Pessoal, promovo por
escolha ao posto de sargento-mor da classe de maquinistas navais,
ao abrigo da alínea a) 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:
85373, sargento-chefe MQ António Manuel Almeida Carvalho.

Despacho n.o 27 111/2005 (2.a série). — Por subdelegação do
vice-almirante superintendente dos Serviços do Pessoal, promovo por
escolha ao posto de primeiro-marinheiro do quadro permanente da
classe de condutores de máquinas, ao abrigo da alínea a) do n.o 1
do artigo 282.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 no quadro, o seguinte militar:
9342902, segundo-marinheiro CM RC Nélson Gomes da Silva.

Promovido a contar de 30 de Novembro 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,
vaga existente no quadro resultante da passagem à situação de reserva
do 250970, sargento-mor MQ José dos Ramos Vieira.
Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 102572,
sargento-mor MQ João Manuel Lacão da Luz.

Promovido a contar de 9 de Setembro de 2005, data a partir da
qual conta a respectiva antiguidade e lhe são devidos os vencimentos
do novo posto, de acordo com o n.o 2 do artigo 282.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 9338402,
primeiro-marinheiro CM Mauro Alexandre Neves Leitão, e à direita
do 9317102, primeiro-marinheiro CM Filipe Miguel Guímaro Batata.

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

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

