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Armadas (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio), após
despacho conjunto n.º 10803-A/2016, de 31 de agosto, do Ministro das
Finanças e do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 168, de 1 de setembro de 2016, promover por
escolha ao posto de sargento-ajudante, em conformidade com o previsto
na alínea c) do artigo 229.º do mesmo estatuto, o primeiro-sargento da
classe de enfermeiros:
914790 Nuno Sérgio Guerreiro Veiga (no quadro)
que satisfaz as condições gerais e especiais de promoção fixadas, respetivamente, nos artigos 58.º e 237.º do mencionado estatuto, a contar de 1 de
outubro de 2016, data a partir da qual lhe conta a respetiva antiguidade, de
acordo com a alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º, e para efeitos do n.º 2 do
artigo 72.º, ambos daquele estatuto, em consequência da vacatura ocorrida
nessa data, resultante do ingresso nos quadros permanentes na categoria
de oficiais da classe de Técnicos de Saúde do 905889 sargento-ajudante
H Paulo Jorge Germano Leal. Este sargento, uma vez promovido, deverá
ser colocado na lista de antiguidade do seu posto e classe à esquerda da
9306292 sargento-ajudante H Jacinta Maria Queiroz Pinto e à direita do
6311792 sargento-ajudante H Luís Miguel Lopes Barraca. A promoção
obedece ao efetivo autorizado constante no Decreto-Lei n.º 241/2015
de 15 de outubro, é realizada de acordo com a fundamentação constante
nas alíneas c) a e) e na alínea j) do n.º 1 do Anexo A do Memorando
n.º 4/CCEM/2016, de 7 de junho, do Conselho de Chefes de Estado-Maior e destina-se a prover necessidades imprescindíveis identificadas
na estrutura orgânica ou exercer funções estatutárias de acordo com a
alínea c) do n.º 4 do artigo 236.º do EMFAR, atribuíveis ao posto e classe
da presente vacatura. A promoção produz efeitos remuneratórios no dia
seguinte ao da publicação do presente despacho, nos termos do artigo 18.º
da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, ficando colocado na 1.ª posição
remuneratória do novo posto, conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º
do Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro.
31-12-2016. — O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada,
António Silva Ribeiro, Almirante.
310303656

Exército
Comando do Pessoal
Despacho n.º 2281/2017
1 — Ao abrigo dos poderes que me foram subdelegados pelo
Ex.mo Major-general DARH, após subdelegação do Ex.mo Tenente-general
Ajudante-General do Exército, neste delegados por S. Ex.ª o General
Chefe do Estado-Maior do Exército, ingressam na categoria de Sargentos, em Regime de Contrato, nos termos da alínea b) do n.º 1 do
artigo 259.º e da alínea b) do n.º 1 artigo 269.º, ambos do Estatuto dos
Militares das Forças Armadas (EMFAR), aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 90/2015, de 29 de maio, com o posto de Segundo-furriel, os militares
a seguir indicados:
061 I Operações Especiais
Posto

NIM

Nome

2FUR GRAD 12227612 Guido Cancela Simões. . . . .
2FUR GRAD 04120017 João Pedro Oliveira dos Santos
2FUR GRAD 15008015 Vítor Emanuel da Silva Correia.
2FUR GRAD 10711914 Paulo Rafael Freitas Maciel
2FUR GRAD 09945213 André Marcelino Dantas Torres.
2FUR GRAD 01877516 Gonçalo Oliveira Brandão. . .

ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Gabinete da Ministra
Despacho n.º 2282/2017
1 — Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 27.º da Lei n.º 63/2007,
de 6 de novembro, e por proposta do Comandante-Geral da Guarda
Nacional Republicana, nomeio para o cargo de Inspetor da Guarda, o
Major-General José Nunes da Fonseca.
2 — O presente despacho produz efeitos a 01 de março de 2017.
1 de março de 2017. — A Ministra da Administração Interna, Maria
Constança Dias Urbano de Sousa.
310337441
Despacho n.º 2283/2017
1 — Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 27.º da Lei n.º 63/2007,
de 6 de novembro, e por proposta do Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, exonero do cargo de Inspetor da Guarda, o Tenente-General Luís Francisco Botelho Miguel, nomeado para o mencionado
cargo através do Despacho n.º 7414/2016, de 27 de maio de 2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 108, de 6 de junho de 2016.
2 — O presente despacho produz efeitos a 01 de março de 2017.
1 de março de 2017. — A Ministra da Administração Interna, Maria
Constança Dias Urbano de Sousa.
310305179

Guarda Nacional Republicana
Unidade de Intervenção
Despacho n.º 2284/2017
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 46.º do Código do Procedimento Administrativo e no uso da faculdade que me foi conferida pela
alínea c) do n.º 2 do Despacho n.º 433/2016, do Exmo. Tenente-General
Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, publicado no Diário da República 2.ª série, n.º 7, de 12 de janeiro de 2016, subdelego no
Comandante do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro, Major de
Infantaria, Marco Paulo Cura Marques, a competência para assinatura
de guias de marcha e guias de transporte.
2 — A subdelegação de competências a que se refere este despacho
entende-se sem prejuízo do poder de avocação e superintendência.
3 — O presente despacho produz efeitos desde 13 de fevereiro de 2017.
4 — Nos termos do n.º 3 do artigo 164.º, do Código do Procedimento
Administrativo, ficam ratificados todos os atos praticados, no âmbito das
matérias ora delegadas, até à sua publicação no Diário da República.
16 de fevereiro de 2017. — O Comandante da Unidade de Intervenção,
José Manuel Lopes Santos Correia, Major-General.
310292965

JUSTIÇA
Classificação

17,08
15,45
15,02
14,99
13,74
12,32

2 — Os supracitados militares concluíram com aproveitamento o
1.º Curso de Formação de Sargentos 2016.
3 — Contam a antiguidade no posto de Segundo-furriel desde 18
de julho de 2016, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 270.º do
EMFAR, conjugado com o determinado no n.º 1 do artigo 40.º da Lei
82-B/2014, por remissão do n.º 1 do artigo 19.º da Lei n.º 42/2016, de
28 de dezembro, mantendo a atual situação remuneratória.
4 — Ficam inscritos na escala de antiguidade nos termos do n.º 4 do
artigo 259.º do EMFAR.
10 de fevereiro de 2017. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar,
António Alcino da Silva Regadas, COR INF.
310265051

Gabinete da Secretária de Estado Adjunta
e da Justiça
Declaração de Retificação n.º 179/2017
Por ter sido publicada com inexatidão a lista dos cidadãos nomeados
juízes sociais para as causas da 1.ª secção de família e menores de Coimbra, do Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra, anexa ao Despacho
n.º 15077/2016, de 5 de dezembro, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 238, de 14 de dezembro, retifica-se a mesma, dela não
devendo constar o nome de Maria José da Silva Pereira.
1 de março de 2017. — A Secretária de Estado Adjunta e da Justiça,
Helena Maria Mesquita Ribeiro.
310304685
Despacho n.º 2285/2017
Considerada a remessa ao Conselho Superior da Magistratura, nos
termos do disposto no artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 156/78, de 30 de
junho, da lista de candidaturas a juízes sociais para as causas do juízo
de família e menores de Santarém, do Tribunal Judicial da Comarca
de Santarém, aprovada pela Assembleia Municipal de Santarém, em
reunião de 31 de agosto de 2016, são nomeados, nos termos do n.º 1
do artigo 21.º, do artigo 22.º - ex vi do artigo 38.º - e do artigo 37.º do
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referido decreto-lei, os juízes sociais para as causas previstas no n.º 2
do artigo 30.º da Lei n.º 166/99, de 14 de setembro, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 4/2015, de 15 de janeiro (Lei Tutelar Educativa),
e no artigo 115.º da Lei n.º 147/99, de 1 de setembro (Lei de Proteção
de Crianças e Jovens em Perigo), segundo a enumeração constante da
lista anexa.
1 de março de 2017. — A Secretária de Estado Adjunta e da Justiça,
Helena Mesquita Ribeiro.
Lista dos cidadãos nomeados juízes sociais para as causas
do juízo de família e menores de Santarém, do Tribunal
Judicial da Comarca de Santarém, prevista no n.º 2 do
artigo 30.º da Lei Tutelar Educativa e no artigo 115.º da Lei
de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo.
Dulce da Conceição de Matos Carvalho Farinha
António Abel Carreira da Silva
Gonçalo Nuno Almeida Gaspar
Maria Manuela Figueiredo Ponte Soares Lopes
Ana Teresa Prado Almeida Silva
Paulo Alexandre Figueiras Raimundo
Carla Margarida Rodrigues dos Anjos Palmeiro Duarte
João Filipe Bernardes Monteiro da Silva Pinheiro
Gustavo Luís Josué Duarte
Ana Sofia Fernandes Mendes Castelo
João Manuel de Carvalho Ramalho Ribeiro
Maria Margarida Jesus Duarte
Gonçalo Filipe Silva Carvalho
Maria Luísa Costa Ferreira Goes Féria
João Carlos Véstia Arsénio
Anabela Ribeira Louro Alves Vitório
Telmo Nuno Lopes Vieira
Nancy Ferreira Martins
Rui Manuel Lopes Ferreira
Catarina Salomé Carreira dos Reis
Fernando Manuel Frazão Azinheira
Fernanda Maria Garcia de Oliveira Brito
Manuel Galão Serralheiro
Maria João Santos Queiroz
Mário João da Silva Casal
Manuel João Maia Frazão
Lisa Maria Rosário Carvalho
Ana Margarida Lopes Pedro
Mário Alberto Franco Coelho Teles Nave
Cristina Manuela Dinis Cardoso Duarte
Eliseu Manuel Nunes Raimundo
Maria Teresa Guardão Caçador Martins
Dinis Filipe Mendes da Silva
Rui Manuel Martins
David Amaral Montez
Ana Mafalda Cordeiro Frazão Grego
Catarina Maria Rebelo Rodrigues Marcelino
Anabela Maria Jerónimo Carreira Manhoso D. Castelo
José Luís Madeira Avelino
Teresa Maria Neto Almeida Santos Duarte Molina
Rui Aurélio Rodrigues Neves Almeida
Maria do Rosário Nicolau Gomes
Rui Miguel Morais Nunes Andrade
Eunice Isabel Ferra Mendes
Sandra Cristina Macieira Lourenço Cartaxo
Rute Sofia Damião Marques Tormenta

denação final do Procedimento concursal comum para preenchimento
de 32 (trinta e dois) postos de trabalho na carreira geral de assistente
técnico — Referência H — Arquivo Distrital de Beja: 1 posto de trabalho, aberto pelo aviso n.º 8508/2016, publicado no Diário da República,
2.ª série — n.º 129, de 7 de julho, foi por mim homologada por despacho
de 21 de novembro de 2016, encontra-se disponível na página eletrónica
desta Direção-Geral, em www.dglab.gov.pt, e também afixada em local
próprio desta Direção-Geral.
23 de novembro de 2016. — O Diretor-Geral do Livro, dos Arquivos
e das Bibliotecas, Silvestre de Almeida Lacerda.
310244097
Aviso n.º 2723/2017
Procedimento concursal para preenchimento de 32 (trinta e dois)
postos de trabalho na carreira geral de assistente técnico
Referência K — Arquivo Distrital de Faro: 1 posto de trabalho
Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de
abril, informa-se que a lista unitária de ordenação final do Procedimento concursal comum para preenchimento de 32 (trinta e dois) postos de trabalho na
carreira geral de assistente técnico — Referência K — Arquivo Distrital
de Faro: 1 posto de trabalho, aberto pelo aviso n.º 8508/2016, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 129, de 7 de julho, foi por mim
homologada por despacho de 12 de dezembro de 2016, encontra-se
disponível na página eletrónica desta Direção-Geral, em www.dglab.
gov.pt, e também afixada em local próprio desta Direção-Geral.
12 de dezembro de 2016. — O Diretor-Geral do Livro, dos Arquivos
e das Bibliotecas, Silvestre de Almeida Lacerda.
310244201
Aviso n.º 2724/2017
Procedimento concursal para preenchimento de 32 (trinta e dois)
postos de trabalho na carreira geral de assistente técnico — Referência Q — Centro Português de Fotografia: 1 posto de trabalho.
Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, informa -se que a lista unitária de ordenação final do Procedimento concursal comum para preenchimento
de 32 (trinta e dois) postos de trabalho na carreira geral de assistente
técnico — Referência Q — Centro Português de Fotografia: 1 posto
de trabalho, aberto pelo aviso n.º 8508/2016, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 129, de 7 de julho, foi por mim homologada por
despacho de 03 de janeiro de 2017, encontra-se disponível na página
eletrónica desta Direção-Geral, em www.dglab.gov.pt, e também afixada
em local próprio desta Direção-Geral.
3 de janeiro de 2017. — O Diretor-Geral do Livro, dos Arquivos e
das Bibliotecas, Silvestre de Almeida Lacerda.
310244526
Aviso n.º 2725/2017

310304725

CULTURA

Procedimento concursal para preenchimento de 32 (trinta e dois)
postos de trabalho na carreira geral de assistente técnico — Referência C — Arquivo Nacional da Torre do Tombo: 10 postos
de trabalho.

Procedimento concursal para preenchimento de 32 (trinta e dois)
postos de trabalho na carreira geral de assistente técnico
Referência H — Arquivo Distrital de Beja: 1 posto de trabalho

Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, informa-se que a lista unitária de ordenação final do Procedimento concursal comum para preenchimento de
32 (trinta e dois) postos de trabalho na carreira geral de assistente técnico — Referência C — Arquivo Nacional da Torre do Tombo: 10 postos
de trabalho, aberto pelo aviso n.º 8508/2016, publicado no Diário da
República, 2.ª série — n.º 129, de 7 de julho, foi por mim homologada
por despacho de 5 de janeiro de 2017, encontra-se disponível na página
eletrónica desta Direção-Geral, em www.dglab.gov.pt, e também afixada
em local próprio desta Direção-Geral.

Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, informa -se que a lista unitária de or-

5 de janeiro de 2017. — O Diretor-Geral do Livro, dos Arquivos e
das Bibliotecas, Silvestre de Almeida Lacerda.
310243895

Direção-Geral do Livro, dos Arquivos
e das Bibliotecas
Aviso n.º 2722/2017

