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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 — Coronel Rui Eduardo Azenha Sampaio de Oliveira — Chefe do Gabinete de Apoio do Conselho Diretivo;
1.º Vogal efetivo — Elisabete Lopes Leitão — Chefe do Gabinete
de Recursos Humanos, que substituirá o Presidente nas suas faltas e
impedimentos;
2.º Vogal efetivo — Técnica Superior — Dulce Helena Coelho Mendes, Assessora do Gabinete de Apoio do Conselho Diretivo;
1.º Vogal suplente — Ana Sofia Carneiro Fernandes Mota — Chefe
do Gabinete de Recursos Materiais;
2.º Vogal suplente — Técnico Superior Nuno Fernando Paulista
Simões — Gabinete de Planeamento, Gestão Financeira e Orçamento.
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.
16 de junho 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.
209666714
Despacho (extrato) n.º 8252/2016
Por despacho de 18 de dezembro de 2015, da Vogal do Conselho
Diretivo, nos termos do disposto nos artigos 93.º e seguintes do anexo
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, é colocado em regime de mobilidade
interna na modalidade de mobilidade intercarreiras, com efeitos a 1 de
janeiro de 2016, o Assistente Técnico Luís Manuel Peguinho Milheiras,
do mapa de pessoal do IASFA, I. P., em regime de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, para exercer funções
correspondentes às da carreira/categoria de Técnico Superior.
Nos termos do n.º 3, do artigo 38.º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de
dezembro, durante o período em que se encontra em mobilidade, o trabalhador é remunerado pela 1.ª posição remuneratória, nível 11, da carreira/
categoria de Técnico Superior, constante da Portaria n.º 1553-C/2008,
de 31 de dezembro.
14 de junho 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.
209663077
Despacho (extrato) n.º 8253/2016
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 dois postos de trabalho, destinados 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 1576/2016, Diário da República, 2.ª série, n.º 28, de 10 de
fevereiro de 2016.
Ordenação

Nome do candidato

Classificação
final

1.º
2.º

Marco Alexandre dos Santos Martins . . . . . .
Marco Alexandre Ireia Parrulas . . . . . . . . . . .

13,07
11,25

A referida lista foi homologada pelo Presidente do Conselho Diretivo
em 30 de maio 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 da homologação.
15 de junho 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.
209663028

Estado-Maior-General das Forças Armadas
Gabinete do Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas
Despacho n.º 8254/2016
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos
dos artigos 25.º, 26.º, 27.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 Cruz de São Jorge, Quarta Classe, o Cabo (902390), Paulo Jorge
Magrinho Saruga.
8 de fevereiro de 2016. — O Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, Artur Pina Monteiro, General.
209661092
Despacho n.º 8255/2016
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos
dos artigos 25.º, 26.º, 27.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 Cruz de São Jorge, Quarta Classe, o Primeiro-sargento (9343005),
Manuel António Baixinho Alves.
8 de fevereiro de 2016. — O Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, Artur Pina Monteiro, General.
209660882
Louvor n.º 323/2016
Louvo o Cabo, NII 902390, Paulo Jorge Magrinho Saruga, pela elevada competência técnico-profissional, extraordinário desempenho
e relevantes qualidades pessoais demonstradas no cumprimento das
funções de Adjunto do Despenseiro do N.R.P. D. Francisco de Almeida,
durante a integração na Standing NATO Maritime Group One (SNMG1),
enquanto Força Nacional Destacada (FND), no período de 8 de junho
a 18 de dezembro de 2015.
Demonstrou um elevado empenho e determinação na execução das
suas tarefas, o que aliada à sua grande iniciativa e eficácia contribuiu
de forma extraordinariamente significativa para o bom desempenho da
Secção de Alimentação. O seu desempenho foi ainda digno de realce,
quer no processo de aprontamento do navio para a missão, designadamente no Treino Nacional e em Inglaterra durante o Operational Sea
Training, quer na integração e na participação do navio na SNMG1, no
que respeita ao garante do bem-estar e moral da guarnição, bem como do
staff Internacional embarcado, contribuindo para o sucesso da missão.
De realçar que enquanto encarregado dos paióis de géneros e Adjunto
do Despenseiro, a sua ação fica pautada pela elevada capacidade de
liderança e de organização que, aliadas a uma permanente dedicação e
perseverança, se revelou de extraordinária importância na preparação e
realização de diversas receções a bordo, contribuindo de forma relevante
para o lustre e os elevados padrões de qualidade atingidos.

