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Bruno Cardoso de Morais para o cargo de Capitão do Porto de Olhão, 
em substituição do 20890 capitão -de -fragata da classe de Marinha Rui 
Pedro Nabais Nunes Ferreira, que fica exonerado do referido cargo pela 
presente portaria, na data em que o oficial agora nomeado tome posse.

28 -08 -2018. — O Almirante Autoridade Marítima Nacional, António 
Maria Mendes Calado, Almirante.

311617939 

 Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P.

Declaração de Retificação n.º 632/2018

Após publicação com inexatidão, no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 53, de 15 de março de 2018, página 7846, do Despacho (extrato) 
n.º 2694/2018, retifica -se que onde se lê: 

Nome Regime Carreira Categoria Posição remuneratória Nível remuneratório Data efeito

Anabela Esteves Gaspar Moura CTFPTI Assistente Técnico . . . Assistente Técnico . . . Entre 9.ª e 10.ª Entre 14 e 15 03/01/2018

 deve ler -se: 

Nome Regime Carreira Categoria Posição remuneratória Nível remuneratório Data efeito

Anabela Esteves Gaspar Moura CTFPTI Assistente Técnico . . . Assistente Técnico . . . 11.ª 16 03/01/2018

 30 de julho de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Rui Manuel Xavier Fernandes Matias, Tenente -General. — A Vogal do Conselho 
Diretivo, Rita Alexandra Leitão Lages Cristóvão Coelho, Licenciada.

311571111 

 Despacho (extrato) n.º 8503/2018
Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto na alínea b), 

do n.º 1 e do n.º 2, do artigo 4.º, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
que aprova em anexo a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
torna -se público que na sequência de procedimento concursal, aberto 
pelo Aviso (extrato) n.º 3433/2018, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 53, de 15 de março de 2018, para a ocupação de cinco postos 
de trabalho na carreira e categoria de Assistente Operacional, do mapa 
de pessoal do Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P., tendo 
sido celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, com a remuneração mensal de € 580,00, equivalente à 
1.ª posição remuneratória e ao nível remuneratório 1, da tabela remune-
ratória única aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 27 de fevereiro, 
com o seguinte trabalhador:

Bruno Daniel Almeida Abrantes — com início em 01 -07 -2018.
16 de julho de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Rui 

Manuel Xavier Fernandes Matias, Tenente -General. — A Vogal do 
Conselho Diretivo, Rita Alexandra Leitão Lages Cristóvão Coelho, 
Licenciada.

311571144 

 Despacho (extrato) n.º 8504/2018
Para efeitos do disposto no n.º 6, do artigo 46.º, da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, e por despacho de 02 de agosto de 2018, do Conselho 
Diretivo, foi homologada a avaliação final do período experimental, o 
qual foi concluído com sucesso, da trabalhadora Alexandra Maria Bar-
bosa da Silva, na carreira/categoria de Assistente Técnico, de acordo com 
o processo de avaliação, elaborado nos termos do disposto no n.º 3, do 
artigo 46.º, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, sendo o tempo de duração 
desse período contado para efeitos da atual carreira e categoria.

6 de agosto de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Rui 
Manuel Xavier Fernandes Matias, Tenente -General. — A Vogal do 
Conselho Diretivo, Rita Alexandra Leitão Lages Cristóvão Coelho, 
Licenciada.

311586868 

 Despacho (extrato) n.º 8505/2018
Para efeitos do disposto no n.º 6, do artigo 46.º, da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, e por despacho de 02 de agosto de 2018, do Conselho 
Diretivo, foi homologada a avaliação final do período experimental, o 
qual foi concluído com sucesso, da trabalhadora Anabela Esteves Gaspar 
Moura, na carreira/categoria de Assistente Técnico, de acordo com o 
processo de avaliação, elaborado nos termos do disposto no n.º 3, do 
artigo 46.º, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, sendo o tempo de duração 
desse período contado para efeitos da atual carreira e categoria.

6 de agosto de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Rui 
Manuel Xavier Fernandes Matias, Tenente -General. — A Vogal do 
Conselho Diretivo, Rita Alexandra Leitão Lages Cristóvão Coelho, 
Licenciada.

311595712 

 Despacho (extrato) n.º 8506/2018
Nos termos do artigo 21.º, da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com 

a nova redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e na 
sequência do procedimento concursal aberto nos termos legalmente 
estabelecidos, foi designada, a Licenciada Elisabete Lopes Leitão, para 
o cargo de Direção Intermédia de 2.º Grau, para Chefe de Gabinete de 
Recursos Humanos (GRH), do IASFA, I. P.

A presente designação decorre da avaliação das competências técnicas 
em sede de avaliação curricular e dos conhecimentos demonstrados 
durante a realização da entrevista.

Relativamente ao currículo, destaca -se que a candidata possui uma 
experiência profissional relevante, nomeadamente, o exercício de fun-
ções de direção e coordenação, e conhecimento da área de atividade das 
atribuições da Unidade Orgânica em causa, adquirida e desenvolvida ao 
longo da sua experiência profissional, bem como experiência anterior em 
funções semelhantes, e qualificação académica e profissional adequada 
e significativa para o exercício das funções inerentes ao cargo a prover.

A Licenciada Elisabete Lopes Leitão revelou aptidão para o exercício 
do cargo revelando ao longo da entrevista, na qual foram exploradas as 
suas experiências profissionais, um bom compromisso com o Serviço 
Público e capacidade de análise da informação, uma boa capacidade de 
planear e organizar as atividades, evidenciando uma elevada capacidade 
de Gestão de Pessoas e Decisão, e uma boa capacidade de tolerância à 
pressão e contrariedades.

Provou deter um conhecimento sustentado e elevado sentido crítico 
sobre os temas abordados.

A presente designação produz efeitos a partir de 02 de agosto de 2018, 
conforme o n.º 10, do artigo 21.º, da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com 
a nova redação dada pela Lei n.º 64/20111, de 22 de dezembro.

6 de agosto de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Rui 
Manuel Xavier Fernandes Matias, Tenente -General. — A Vogal do 
Conselho Diretivo, Rita Alexandra Leitão Lages Cristóvão Coelho, 
Licenciada.

311587937 

 Despacho (extrato) n.º 8507/2018
Para efeitos do disposto no n.º 6, do artigo 46.º, da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, e por despacho de 02 de agosto de 2018, do Conselho 
Diretivo, foi homologada a avaliação final do período experimen-
tal, o qual foi concluído com sucesso, da trabalhadora Maria Luísa 
Ferreira Duarte Silva, na carreira/categoria de Assistente Técnico, 
de acordo com o processo de avaliação, elaborado nos termos do 
disposto no n.º 3, do artigo 46.º, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
sendo o tempo de duração desse período contado para efeitos da atual 
carreira e categoria.

6 de agosto de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Rui 
Manuel Xavier Fernandes Matias, Tenente -General. — A Vogal do 
Conselho Diretivo, Rita Alexandra Leitão Lages Cristóvão Coelho, 
Licenciada.

311587694 


