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 Despacho (extrato) n.º 8508/2018
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 Dire-
tivo, foi homologada a avaliação final do período experimental, o qual 
foi concluído com sucesso, da trabalhadora Vanda Renata de Andrade 
Fernandes, 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.

311587823 

 Despacho (extrato) n.º 8509/2018
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 Mestre Dulce Helena Coelho Mendes, 
para o cargo de Direção Intermédia de 2.º Grau, para Chefe de Gabinete 
de Apoio ao Conselho Diretivo (GACD), 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 Mestre Dulce Helena Coelho Mendes revelou aptidão para o exercí-
cio 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 Ma-
nuel Xavier Fernandes Matias, Tenente -General. — A Vogal do Conse-
lho Diretivo, Rita Alexandra Leitão Lages Cristóvão Coelho, Licenciada.

311587864 

 Despacho (extrato) n.º 8510/2018
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 Ana Sofia Antunes Pires, 
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 Ma-
nuel Xavier Fernandes Matias, Tenente-General. — A Vogal do Conselho 
Diretivo, Rita Alexandra Leitão Lages Cristóvão Coelho, Licenciada.

311587661 

 Despacho (extrato) n.º 8511/2018
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 Susana Rafaela Concei-
ção Ferreira, 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 Ma-
nuel Xavier Fernandes Matias, Tenente -General. — A Vogal do Conse-
lho Diretivo, Rita Alexandra Leitão Lages Cristóvão Coelho, Licenciada.

311587783 

 Despacho (extrato) n.º 8512/2018
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 Dire-
tivo, foi homologada a avaliação final do período experimental, o qual 
foi concluído com sucesso, da trabalhadora Alexandra Rute Gil Barata 
Paradanta, 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.

311586835 

 Despacho (extrato) n.º 8513/2018
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 Ana Maria Araújo 
Marques, 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.

311586892 

 Marinha

Superintendência do Pessoal

Aviso n.º 12685/2018

Procedimento concursal comum para o preenchimento de 1 (um) 
posto de trabalho, previsto e não ocupado no Mapa de Pessoal 
Civil da Marinha, na carreira e categoria de Técnico Superior 
na área funcional de Ciências Sociais/Sociologia.
1 — Nos termos do disposto nos artigos 30.º e 33.º da Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela 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, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, torna -se público que, por despacho do Diretor de Pessoal 
Miguel Machado da Silva, de 4 de julho de 2018, proferido ao abrigo 
da competência subdelegada por despacho do vice -almirante Superin-
tendente do Pessoal, se encontra aberto, pelo período de 10 dias úteis, a 
contar da data de publicação do presente aviso no Diário da República, o 
procedimento concursal comum para preenchimento de 1 (um) posto de 
trabalho, na carreira e categoria de Técnico Superior, na área funcional 
de Ciências Sociais ou Sociologia, previsto e não ocupado no Mapa 
de Pessoal Civil da Marinha (MPCM), na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

2 — Em cumprimento do previsto no n.º 4 da Portaria n.º 48/2014, 
de 26 de fevereiro, consultada a Direção -Geral da Qualificação dos 
Trabalhadores em Funções Públicas — INA, na qualidade de Enti-
dade Centralizada para Constituição de Reservas de Recrutamento, foi 
declarada a inexistência de trabalhadores em situação de valorização 
profissional, cujo perfil se adeque às características do posto de trabalho 
em causa.

3 — Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.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, declara -se não estarem constituídas reser-
vas de recrutamento no próprio organismo (Repartição de Militarizados 
e Civis da Direção de Pessoal (DP — RMC)).

4 — Local de Trabalho
Instalações da Marinha na área metropolitana de Lisboa.
5 — Caraterização geral do posto de trabalho
Exercício de funções na carreira e categoria de Técnico Superior, na 

área funcional de Ciências Sociais ou Sociologia, nomeadamente, exercer 
funções de consultadoria, planeamento, coordenação, assistência, estudo, 
conceção e adaptação de métodos e processos científicos, exigindo ele-
vado grau de qualificação e domínio total da área de especialização.

6 — Posicionamento remuneratório


