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de modernização das fragatas classe Vasco da Gama e de implementação
do Centro de Operações Marítimas (COMAR).
De 2007 a 2010 serviu como Staff Officer para as áreas dos “TacticaI
Data Links” e do “Friendly Force Tracking” no QG da NATO em Bruxelas, tendo assumido as funções de Vice-Chairman do “NATO Data
Link Working Group” e de Vice-Chairman e posteriormente Chairman
do “NATO Friendly Force Tracking Working Group”.
De 2010 a 2015 exerceu o cargo de Diretor da Direção de Análise
e Gestão da Informação, tendo gerido a nível executivo a implantação
do Balanced Scorecard na Marinha, premiado internacionalmente com
o “Palladium Hall of Fame for Executing Strategy”. Exerceu a direção executiva de vários projetos de gestão e análise de informação,
destacando-se o business intelligence de RH, a desmaterialização de
processos de RH, o simulador de carreira/promoções da Marinha, o
sistema de intelligence AIS, os novos portais da Marinha na Internet e
na Intranet e a modernização do anuário estatístico da Marinha.
Frequentou o Curso de Promoção a Oficial General (CPOG 2015/16),
que terminou em julho de 2016, tendo sido promovido ao posto de
Comodoro em 22 de novembro do mesmo ano.
Foi durante 15 anos docente convidado e investigador do Instituto
Superior Técnico (IST) nas áreas de identificação e modelação matemática de sistemas dinâmicos, de sistemas de navegação e de sistemas
de controlo automático.
210121284
Despacho n.º 255/2017
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 55/2013, de 21 de agosto,
autorizou, no âmbito da alienação pelo Estado Português de 12 aeronaves F-16 à República da Roménia, a realização da despesa destinada a
suportar os encargos decorrentes do contrato n.º 0017-1/DGAIED/2013,
que veio a ser celebrado, pelo diretor-geral da então Direção-Geral
de Armamento e de Infraestruturas da Defesa (DGAIED), em 30 de
setembro de 2013.
Na sequência desta alienação, a Roménia manifestou interesse em
aprofundar a cooperação com Portugal para a consolidação da capacidade operacional F-16 romena, solicitando a aquisição de sistemas de
autoproteção de guerra eletrónica, bem como de um conjunto adicional
de bens e serviços de apoio logístico. Assim, foram acordados os termos
e as condições do aditamento ao contrato n.º 0017-1/DGAIED/2013,
que permitem ao Estado Português proceder à alienação à Roménia
dos referidos sistemas de autoproteção de guerra eletrónica e fornecer
um conjunto adicional de bens e serviços de apoio logístico, utilizando
a capacidade e disponibilidade da Força Aérea.
Por meio da resolução do Conselho de Ministros aprovada no dia 15 de
dezembro de 2016, foi autorizada a realização da despesa destinada a
suportar os encargos da Força Aérea com a aquisição, a substituição e a
atualização de equipamentos de guerra eletrónica e a prestação de bens
e serviços adicionais de apoio logístico decorrentes deste aditamento ao
contrato n.º 00171/DGAIED/2013. A referida resolução delega no Ministro da Defesa Nacional, com faculdade de subdelegação, a competência
para a prática de todos os atos relacionados com o referido contrato.
Assim, por ser da maior relevância a prossecução do apoio nacional
à consolidação da capacidade F-16 romena, nos termos do artigo 1.º
do Decreto-Lei n.º 48/89, de 22 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 223/92, de 20 de outubro, dos artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de
janeiro, do artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e do n.º 4 da resolução
do Conselho de Ministros aprovada no dia 15 de dezembro de 2016,
determino o seguinte:
1 — Aprovo a minuta do aditamento ao contrato n.º 0017-1/
DGAIED/2013, enviado ao meu Gabinete através do ofício da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional n.º 11498, de 6 de dezembro.
2 — Delego no diretor-geral de Recursos da Defesa Nacional,
Dr. Alberto António Rodrigues Coelho, a competência para proceder à
assinatura do aditamento n.º 10 ao contrato n.º 0017-1/DGAIED/2013 e à
prática de todos os atos e procedimentos necessários à melhor execução
desse contrato.
3 — Sem prejuízo das competências delegadas no diretor-geral de
Recursos da Defesa Nacional, subdelego no Chefe do Estado-Maior
da Força Aérea, General Manuel Teixeira Rolo, a competência para a
prática de todos os atos e procedimentos necessários para a aquisição de
bens e serviços decorrentes do aditamento n.º 10 ao contrato n.º 0017-1/
DGAIED/2013, cujos encargos orçamentais, que acrescem aos constantes da Resolução do Conselho de Ministros n.º 55/2013, de 21 de agosto,
não podem exceder os seguintes valores estabelecidos na resolução de
Conselho de Ministros aprovada no dia 15 de dezembro de 2016:
2017 — 5 900 000 EUR;
2018 — 2 500 000 EUR.

4 — O presente despacho produz efeitos na data da sua assinatura,
ficando por este meio ratificados todos os atos que tenham sido praticados
pelas entidades subdelegadas e que se incluam no âmbito da presente
subdelegação de competências.
16 de dezembro de 2016. — O Ministro da Defesa Nacional, José
Alberto de Azeredo Ferreira Lopes.
210122029

Gabinete do Secretário de Estado
da Defesa Nacional
Despacho n.º 256/2017
1 — No uso das competências delegadas pelo Despacho n.º 971/2016,
de 20 de janeiro, do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República n.º 13, Série II, de 20 de janeiro de 2016 e nos termos do artigo 4.º do Estatuto dos Militares em Ações de Cooperação
Técnico-Militar concretizadas em território estrangeiro, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 238/96, de 13 de dezembro, e verificados os requisitos
nele previstos, nomeio o Cor NAV, NIP 059486-F, António Luís Beja
Eugénio, por um período de 90 (noventa) dias, com início a 9 de dezembro de 2016, no desempenho das funções de Diretor Técnico do
Projeto 4 — Força Aérea de Moçambique e integrando o Núcleo Conjunto de Coordenação, inscritos no Programa-Quadro de Cooperação
Técnico-Militar com a República de Moçambique.
2 — De acordo com o n.º 5 da Portaria n.º 87/99, de 30 de dezembro
de 1998, publicada no Diário da República, 2.ª série, de 28 de janeiro de
1999, o militar nomeado irá desempenhar funções em país da classe B.
5 de dezembro de 2016. — O Secretário de Estado da Defesa Nacional,
Marcos da Cunha e Lorena Perestrello de Vasconcellos.
210121998

Autoridade Marítima Nacional
Portaria n.º 8/2017
Artigo único
1 — Manda o Almirante Autoridade Marítima Nacional, nos termos
estabelecidos nos n.os 3 e 4, do artigo 18.º, do Decreto-Lei n.º 44/2002,
de 2 de março, nomear o 22382 Capitão-de-mar-e-guerra Paulo Manuel José Isabel para os cargos de Chefe do Departamento Marítimo
do Centro e Capitão do Porto Lisboa, com efeitos a data tomada de
posse, em substituição do 21284 Capitão-de-mar-e-guerra Eduardo
Jorge Malaquias Domingues, o qual fica exonerado dos referidos cargos
a partir daquela data.
2 — A presente portaria anula e substitui a Portaria n.º 526/2016, de
7 de dezembro de 2016, publicada no Diário da República, 2.ª série,
n.º 241, de 19 de dezembro de 2016.
23-12-2016. — O Almirante Autoridade Marítima Nacional, António
Silva Ribeiro, almirante.
210124873

Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P.
Aviso (extrato) n.º 180/2017
Procedimento concursal comum com vista à ocupação de 1 (um)
posto de trabalho do mapa de pessoal do Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P., da carreira/categoria de Técnico
Superior, na modalidade de relação jurídica de emprego público,
titulada por contrato de trabalho em funções públicas, por tempo
indeterminado.
1 — Em conformidade com o disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 30.º
e com o artigo 33.º, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, a
seguir designada de LTFP, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, conjugados com o artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, na redação introduzida pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de
abril, a seguir designada de Portaria, torna-se público que, por despacho
do Conselho Diretivo, de 19 de dezembro de 2016, encontra-se aberto,
pelo prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data de publicitação do
presente aviso no Diário da República, procedimento concursal comum
para o preenchimento de 1 (um) posto de trabalho da carreira e categoria
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de Técnico Superior, do mapa de pessoal do Instituto de Ação Social
das Forças Armadas, I. P., (IASFA, I. P.), na modalidade de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
2 — Tendo em atenção que nenhum órgão ou serviço abrangido pelo
âmbito de aplicação fixado no artigo 3.º da Lei n.º 80/2013, de 28 de
novembro, pode iniciar um procedimento de recrutamento de trabalhadores por tempo indeterminado, sem antes executar o procedimento
prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação
para as funções ou posto de trabalho em causa, deu-se cumprimento ao
referido procedimento prévio.
Através da declaração prevista no n.º 5 do artigo 24.º da referida Lei
n.º 80/2013, (Processo n.º 43552), emitida pela entidade gestora do
sistema de requalificação (Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas — INA) verificou-se a inexistência de
trabalhadores em situação de requalificação, cujo perfil se adequasse às
características dos postos de trabalho que se pretendem preencher.
3 — Mais se declara que para os efeitos do estipulado no n.º 1 do
artigo 4.º e artigo 54.º da Portaria, não estão constituídas reservas de
recrutamento próprias, encontrando-se temporariamente dispensada a
obrigatoriedade de consulta prévia à Entidade Centralizada para Constituição de Reservas de Recrutamento (ECCRC), prevista no n.º 1 do
artigo 41.º e seguintes da Portaria.
4 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria, o presente aviso será publicitado na Bolsa de Emprego Público
(www.bep.gov.pt) no primeiro dia útil seguinte à presente publicação,
na página eletrónica do IASFA, I. P. (www.iasfa.pt) a partir da data da
publicação no Diário da República deste aviso, e por extrato, em jornal
de expansão nacional no prazo máximo de 3 (três) dias úteis contados
da data daquela publicação.
5 — Número de postos de trabalho a ocupar: 1 posto de trabalho na
carreira e categoria de Técnico Superior.
6 — Local de Trabalho: Instituto de Ação Social das Forças
Armadas, I. P. — Rua Pedro Nunes, n.º 8, 1069-023 Lisboa.
7 — Caracterização do posto de trabalho: Exercício de funções na
verificação e análise de projetos executados por entidades exteriores
ao IASFA; Elaboração de estudos, pareceres e projetos no âmbito de
arquitetura, incluindo mobiliário e equipamentos, elaboração autónoma
ou em grupo de cadernos de encargos e programas de concursos para
empreitadas de obras públicas, colaborar na fiscalização de obras; Funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com
enquadramento superior qualificado; Representação do órgão ou serviço
em assuntos da sua especialidade, tomando opções de índole técnica,
enquadradas por diretivas ou orientações superiores.
8 — Posicionamento remuneratório: O posicionamento remuneratório
respeita o preceituado no artigo 42.º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de
dezembro, diploma que aprovou o Orçamento do Estado para 2015, por
força do disposto no n.º 1, do artigo 18.º, da Lei n.º 7-A/2016, diploma
que aprovou o Orçamento de Estado para 2016.
9 — Requisitos de admissão ao procedimento concursal:
9.1 — Os requisitos gerais, necessários para o exercício de funções
públicas, previstos no artigo 17.º da LTFP.
9.2 — Vínculo de emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecido, nos termos do n.º 3 do artigo 30.º da LTFP.
9.3 — De acordo com o disposto na alínea l) do n.º 3 do artigo 19.º
da Portaria, não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente,
se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não
se encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no
mapa de pessoal do Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P.
idênticos aos postos de trabalho para cuja ocupação se publicita o procedimento.
10 — Requisitos Específicos:
10.1 — Nível habilitacional: Licenciatura em Arquitetura.
11 — Requisitos Preferenciais:
11.1 — Serão valorizadas a experiência e formação profissional,
devidamente comprovadas, na área de atividade do posto de trabalho
a ocupar.
12 — Formalização das candidaturas:
12.1 — Nos termos do artigo 27.º da Portaria, as candidaturas deverão
ser formalizadas, obrigatoriamente, em suporte de papel, mediante o
preenchimento do formulário tipo de candidatura, aprovado pelo Despacho (extrato) n.º 11321/2009, de 8 de maio, do Ministro de Estado e das
Finanças, publicado no Diário da República — 2.ª série, n.º 89, de 8 de
maio, e que se encontra disponível na página eletrónica do IASFA, I. P.,
em www.iasfa.pt/pdf/Concursos/Form_Cand.pdf, dirigida ao Presidente
do IASFA, I. P., devendo os candidatos identificar, inequivocamente, no
formulário, o posto de trabalho pretendido através da inclusão do número
do presente aviso e ser entregues até ao termo do prazo:
a) Pessoalmente, nas instalações do Instituto de Ação Social das
Forças Armadas, I. P. (Secretaria Central), sitas na Rua Pedro Nunes,
n.º 8, 1069-023 Lisboa, das 09h00 às 18h00; ou
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b) Por correio registado com aviso de receção, para:
Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Ação Social das
Forças Armadas, I. P.
Rua Pedro Nunes, n.º 8, 1069-023 Lisboa
12.2 — O formulário tipo da candidatura deve ser acompanhado da
seguinte documentação legível:
a) Fotocópia do certificado de habilitações literárias;
b) Fotocópias dos comprovativos das ações de formação frequentadas
e relacionadas com o conteúdo funcional do posto de trabalho;
c) Declaração emitida e autenticada pelo serviço de origem do candidato, com data posterior à do presente aviso, que comprove inequivocamente:
i) Identificação do vínculo de emprego público de que é titular;
ii) A identificação da carreira e da categoria em que o candidato se
integra;
iii) A posição e nível remuneratório em que se encontra posicionado,
com indicação do respetivo valor;
iv) O tempo de serviço na categoria, na carreira e na Administração
Pública;
v) O tempo de execução das atividades inerentes ao posto de trabalho que ocupa e o grau de complexidade das mesmas, para efeitos da
alínea d), do n.º 2, do artigo 11.º da Portaria, com menção da avaliação
do desempenho relativa aos três últimos anos, ou indicação de que não
possui avaliação do desempenho no período, por razões que não são
imputáveis ao candidato;
d) Currículo profissional detalhado, datado e assinado, dele devendo
constar, designadamente, as habilitações literárias, as funções que exerce,
bem como as que exerceu, com indicação dos respetivos períodos de
duração e atividades relevantes, assim como a formação profissional
detida, com indicação das entidades promotoras, duração e datas.
e) Documentos comprovativos dos factos referidos no currículo que
revelem para a apreciação do seu mérito.
12.3 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas
nos termos da lei.
12.4 — O não preenchimento ou o preenchimento incorreto dos elementos relevantes do formulário por parte dos candidatos é motivo de
exclusão.
12.5 — Assiste ao Júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação que descreve no seu currículo, a
apresentação de elementos comprovativos das suas declarações, bem
como a exibição dos originais dos documentos apresentados.
13 — A falta de apresentação dos documentos exigidos no presente
aviso implica a exclusão do candidato, nos termos da alínea a) do n.º 9 do
artigo 28.º da Portaria.
14 — Métodos de seleção:
14.1 — No presente recrutamento, considerando que o procedimento é circunscrito a candidatos com vínculo de emprego público
por tempo indeterminado previamente constituído, serão aplicados
nos termos do n.os 4 e 5 do artigo 36.º da LTFP, os métodos de seleção
obrigatórios — Prova de Conhecimentos (PC) ou a Avaliação Curricular (AC) e, como método complementar, a Entrevista Profissional
de Seleção (EPS).
14.2 — A Prova de Conhecimentos terá natureza teórica, revestirá
a forma escrita, será efetuada em suporte de papel, de realização individual, tendo a duração de 90 minutos sem tolerância. A Prova de
Conhecimentos é sem consulta.
14.3 — A Prova de Conhecimentos é aplicável aos candidatos que:
a) Não sejam titulares da categoria de Técnico Superior;
b) Sejam titulares da categoria de Técnico Superior e se encontrem a
cumprir ou a executar atribuições, competências ou atividades, diferentes
das caracterizadoras do posto de trabalho a ocupar;
c) Sejam titulares daquela categoria e se encontrem a cumprir ou
a executar atribuições, competências ou atividades caracterizadoras
do posto de trabalho a ocupar, mas tenham expressamente afastado a
avaliação curricular, no formulário de candidatura.
14.4 — A Prova de Conhecimentos incidirá sobre as temáticas e
legislação a divulgar oportunamente.
14.4.1 — Na Prova de Conhecimentos é adotada a escala de 0 a
20 valores, considerando-se a valoração até às centésimas.
14.5 — A Avaliação Curricular (AC) — aplicável aos candidatos que
cumulativamente, sejam titulares da categoria de técnico superior e se
tenham por último encontrado a cumprir ou a executar a atribuição,
competência ou atividade caracterizadoras dos postos de trabalho para
cuja ocupação o procedimento foi publicitado. Na Avaliação Curricular
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serão considerados os seguintes elementos de maior relevância para o
posto de trabalho:
a) Habilitação Académica — será ponderada a titularidade da licenciatura ou habilitação superior, não havendo possibilidade de substituição
do nível habilitacional por formação ou experiência profissional;
b) Formação Profissional — apenas se considerará a formação profissional respeitante às áreas de formação e aperfeiçoamento profissional
relacionadas com as exigências e as competências necessárias ao posto
de trabalho a preencher;
c) Experiência Profissional — será valorizada a experiência profissional com incidência sobre a execução de atividades atinentes ao posto
de trabalho em causa;
d) Avaliação de Desempenho — será ponderada a avaliação relativa
ao último período, não superior a três anos, em que o candidato cumpriu
ou executou atribuição, competência ou atividade idênticas às do posto
de trabalho a ocupar.
14.5.1 — Este método será valorado numa escala de 0 a 20 valores,
considerando-se a valoração até às centésimas.
14.6 — A Entrevista Profissional de Seleção (EPS) de caráter público visa avaliar de forma objetiva a experiência profissional e aspetos
comportamentais do candidato, nos termos do artigo 13.º da Portaria.
A entrevista profissional de seleção é avaliada segundo os critérios
classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente,
aos quais correspondem, respetivamente, as classificações de 20, 16,
12, 8 e 4 valores.
15 — Cada um dos métodos de seleção é eliminatório, sendo excluídos
do procedimento os candidatos que não compareçam a qualquer um, ou
que tenham obtido uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos
de seleção, não lhes sendo aplicado o método de seleção seguinte.
16 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de seleção é efetuada através de lista ordenada alfabeticamente, disponibilizada
na página eletrónica do IASFA, I. P, em www.iasfa.pt, e afixada nas
instalações do IASFA, I. P.
17 — Classificação final:
17.1 — A classificação final (CF) será obtida numa escala de 0 a
20 valores, considerando-se a valoração até às centésimas, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
CF = (PC × 70 %) + (EPS × 30 %)
CF = (AC × 70 %) + (EPS × 30 %)
em que:
CF = Classificação Final;
PC = Prova de Conhecimentos;
EPS = Entrevista Profissional de Seleção;
AC = Avaliação Curricular.
18 — Critérios de ordenação preferencial: em caso de igualdade de
valorações serão aplicados os critérios de ordenação preferencial constantes no artigo 35.º da Portaria. Caso subsista a igualdade de valorações,
atender-se-á à maior valoração no fator «Experiência Profissional».
19 — As atas do júri, das quais constam os parâmetros de avaliação
e a ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a grelha
classificativa e os sistemas de valoração dos métodos, serão facultadas
aos candidatos sempre que solicitadas.
20 — De acordo com o preceituado no n.º 1 do artigo 30.º da Portaria, os candidatos excluídos serão notificados, por uma das formas
previstas no n.º 3 daquele preceito legal, para a realização da audiência
de interessados.
21 — Os candidatos aprovados em cada método de seleção são convocados para a realização do método seguinte por uma das formas
previstas no n.º 3 do artigo 30.º da Portaria.
22 — O exercício do direito de participação dos interessados deverá
ser efetuado através do preenchimento de formulário tipo, de utilização
obrigatória, disponível na página eletrónica do IASFA, I. P., www.iasfa.
pt, em http://www.iasfa.pt/pdf/Concursos/Form_Aud.pdf.
23 — Lista unitária de ordenação final dos candidatos:
23.1 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados
é notificada nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 36.º, conjugado
com o n.º 3 do artigo 30.º, ambos da Portaria.
23.2 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após
homologação do Presidente do Instituto de Ação Social das Forças
Armadas, I. P., é afixada em local visível e público das instalações do
IASFA, I. P., disponibilizada na respetiva página eletrónica, sendo ainda
publicado um aviso na 2.ª série do Diário da República, com informação
sobre a sua publicitação, nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria.
24 — Júri do concurso:
Presidente — Tenente-Coronel Adelino Alves — Divisão de Infraestruturas;

1.º Vogal efetivo — Ana Sofia Carneiro Fernandes Mota — Chefe do
Gabinete de Recursos Materiais, que substituirá o Presidente nas suas
faltas e impedimentos;
2.º Vogal efetivo — Carla Maria Ribeiro Alves Sardinha — Técnica
Superior (Arquiteta) — Faculdade de Arquitetura — Universidade de
Lisboa;
1.º Vogal suplente — Bruno Miguel Dias Lino, Técnico Superior
(Arquiteto) — Faculdade de Arquitetura — Universidade de Lisboa;
2.º Vogal suplente — Elisabete Lopes Leitão — Chefe do Gabinete
de Recursos Humanos.
25 — Nos termos do Despacho Conjunto n.º 273/2000, publicado no
Diário da República n.º 77, 2.ª série, de 31 de março de 2000, faz-se
constar a seguinte menção: Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da
Constituição, a Administração Pública enquanto entidade empregadora,
promove ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional,
evidenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.
21 de dezembro de 2016. — O Presidente do Conselho Diretivo,
Rui Manuel Xavier Fernandes Matias, Tenente-General. — A Vogal
do Conselho Diretivo, Rita Alexandra Leitão Lages Cristóvão Coelho,
Licenciada.
210122491
Despacho (extrato) n.º 257/2017
Nos termos do disposto no n.º 6, do artigo 36.º, da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, republicada em 06 de abril de 2011,
torna-se pública a lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum, para preenchimento de um posto de trabalho, destinado
a Técnico Superior, tendo em vista o exercício de funções em regime
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
para a carreira de Técnico Superior, cujo procedimento concursal foi
aberto pelo Aviso (extrato) n.º 7891/2016, Diário da República, 2.ª série,
n.º 120, de 24 de junho de 2016.
Ordenação

Nome do candidato

Classificação
final

1.º
2.º
3.º
4.º
5.º

Maria Leonor dos Santos Folgado . . . . . . . . . .
Sónia Isabel Dias Rodrigues . . . . . . . . . . . . . .
Éder Alberto Pinheiro Sousa . . . . . . . . . . . . . .
Mónica Raquel Soares de Oliveira . . . . . . . . .
Sónia Isabel Murjal Rebotim da Silva . . . . . . .

14,20
14,00
12,10
11,80
10,40

A referida lista foi homologada pelo Presidente do Conselho Diretivo
em 20 de dezembro de 2016, tendo sido publicitada na página eletrónica
do Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P.
Mais se informa que da presente lista cabe recurso hierárquico,
a interpor no prazo de dez dias úteis, a contar da data desta publicação.
20 de dezembro de 2016. — O Presidente do Conselho Diretivo,
Rui Manuel Xavier Fernandes Matias, Tenente-General. — A Vogal
do Conselho Diretivo, Rita Alexandra Leitão Lages Cristóvão Coelho,
Licenciada.
210122475

Estado-Maior-General das Forças Armadas
Gabinete do Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas
Despacho n.º 258/2017
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos
dos artigos 13.º, 16.º e 34.º do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, condecora com a Medalha Militar
de Serviços Distintos, Grau Prata, o Capitão-de-mar-e-guerra (20185),
Pedro Alexandre Rodeia Ribeiro.
13 de setembro de 2016. — O Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, Artur Pina Monteiro, General.
210125845

