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4 — Para além das condições gerais constantes nas Normas do Concurso, os candidatos devem satisfazer as seguintes condições especiais:
a) Idade mínima de 18 e máxima de 24 anos até 31 de Dezembro
de 2009;
b) Estar habilitado, no mínimo, com o 2.º ciclo completo do Ensino
Básico, ou habilitação legalmente equivalente;
5 — Nos termos da legislação em vigor o Regime de Contrato tem a
duração mínima de dois e máxima de seis anos.
6 — As normas contendo as condições de admissão e outras informações podem ser obtidas nos seguintes locais:
Centro de Recrutamento da Armada — Instalações Navais de Alcântara — Praça da Armada, 1350-027 Lisboa — telefone: 21 394 54 69;
Fax: 21 394 55 66,
Número Verde: 800 20 46 35 (chamada grátis a partir da rede fixa);
Homepage: www.marinha.pt;
E-mail: cra@marinha.pt;
Gabinete de Divulgação e Informação da Marinha, Praça do Comércio,
1100-048 Lisboa — telefone 213429408;
Capitanias e Delegações Marítimas;
Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia.
13 de Maio de 2009. — O Chefe da Repartição, António Gil Parente
de Carvalho, capitão-de-mar-e-guerra SEA.
201790646
Aviso n.º 9797/2009
1 — Faz-se saber que, a partir da data de publicação deste aviso está
aberto concurso nesta Repartição, nos termos estabelecidos na Lei do
Serviço Militar e respectivo Regulamento e no Estatuto dos Militares
das Forças Armadas, para admissão de cidadãos de ambos os sexos
voluntários para prestação de serviço militar em Regime de Contrato,
na categoria de Oficiais da classe de Fuzileiros.
2 — Podem concorrer os cidadãos que satisfaçam as condições de
admissão e que se comprometam a servir na Marinha por um período
mínimo de 2 anos após a data do final do curso de Formação Básica
de Oficiais.
3 — Os documentos para admissão ao concurso deverão dar entrada no Centro de Recrutamento da Armada, Repartição de Recrutamento e Selecção, Instalações Navais de Alcântara, Praça da Armada,
1350-027 Lisboa, até às 16.30 horas do dia 17 de Julho de 2009 (incorporação a 15 de Setembro de 2009).
4 — Para além das condições gerais constantes nas Normas do Concurso, os candidatos devem satisfazer as seguintes condições especiais:
a) Idade mínima de 18 e máxima de 24 anos ate 31 de Dezembro de
2009 (para candidatos habilitados com o 12.º ano de escolaridade);
b) Idade mínima de 18 e máxima de 27 anos ate 31 de Dezembro de
2009 (para candidatos habilitados com Mestrado ou Licenciatura);
c) Podem concorrer todos os cidadãos que estejam habilitados com:
Mestrado obtido antes da entrada em vigor do DL 74/2006, de 24 de
Março, Mestrado Integrado obtido no âmbito do DL 74/2006, de 24 de
Março (mínimo 300 ects); Licenciatura obtida antes da entrada em vigor
do DL 74/2006, de 24 de Março; Licenciatura obtida no âmbito do DL
74/2006, de 24 de Março (mínimo 240 ects); Licenciatura obtida no
âmbito do DL 74/2006, de 24 de Março (mínimo 180 ects); 12.ª ano do
Ensino Secundário;
Obs: O ordenamento dos candidatos será efectuado por ordem decrescente das habilitações literárias divulgadas no presente aviso, até
ao completo preenchimento das vagas decretadas.
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Aviso n.º 9798/2009
Concurso de admissão de voluntários de ambos os sexos para prestação de serviço militar no regime de contrato na categoria de
sargentos na classe de enfermeiros e de técnicos de diagnóstico
e terapêutica (H), subclasses de enfermeiros (HE) e de técnicos
de diagnóstico e terapêutica (HP).
1 — Faz-se saber que, a partir da data de publicação deste aviso está
aberto concurso nesta Repartição, nos termos estabelecidos na Lei do
Serviço Militar e respectivo Regulamento e no Estatuto dos Militares
das Forças Armadas, para admissão de cidadãos de ambos os sexos
voluntários para prestação de serviço militar em regime de contrato, na
categoria de sargentos, na classe de enfermeiros e de técnicos de diagnóstico e terapêutica (H), subclasses de enfermeiros (HE) e de técnicos
de diagnostico e terapêutica (HP).
2 — Podem concorrer os cidadãos que satisfaçam as condições de admissão e que se comprometam a servir na Marinha por um período mínimo
de 3 anos após a data do final do curso de Formação de Sargentos RC.
3 — Os documentos para admissão ao concurso deverão dar entrada no Centro de Recrutamento da Armada, Repartição de Recrutamento e Selecção, Instalações Navais de Alcântara, Praça da Armada,
1350-027 Lisboa, até às 16.30 horas do dia 26 de Junho de 2009 (incorporação a 15 de Setembro de 2009).
4 — Para além das condições gerais constantes nas Normas do Concurso, os candidatos devem satisfazer as seguintes condições especiais:
a) Ter idade não superior a 27 anos à data de 31 de Dezembro de
2009;
b) Possuir, à data do fecho do concurso, como habilitação académica
mínima o grau de licenciado em Enfermagem ou em Técnico de Diagnóstico e Terapêutica na área das técnicas da saúde a concurso.
5 — Nos termos da legislação em vigor o regime de contrato tem a
duração mínima de três e máxima de seis anos.
6 — Descriminam-se as licenciaturas para as vacaturas existentes:
a)Enfermeiros:
Licenciatura em Enfermagem — 10 vagas.
b)Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica:
Licenciatura em Fisioterapia — 4 vagas.
Licenciatura em Radiologia — 1 vaga.
Licenciatura em Cardiopneumologia — 1 vaga.
7 — As normas contendo as condições de admissão e outras informações podem ser obtidas nos seguintes locais:
Centro de Recrutamento da Armada — Instalações Navais de Alcântara — Praça da Armada, 1350-027 Lisboa — Telefone: 213945469;
Fax: 213945566.
Número Verde: 800204635 (chamada grátis a partir da rede fixa).
Homepage: www.marinha.pt.
E-mail: cra@marinha.pt.
Gabinete de Divulgação e Informação da Marinha, Praça do Comércio,
1100-048 Lisboa — telefone 213429408.
Capitanias e Delegações Marítimas.
Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia.
14 de Maio de 2009. — O Chefe da Repartição, António Gil Parente
de Carvalho, capitão-de-mar-e-guerra SEA.
201796632
Repartição de Sargentos e Praças

5 — Nos termos da legislação em vigor o Regime de Contrato tem a
duração mínima de dois e máxima de seis anos.
6 — As normas contendo as condições de admissão e outras informações podem ser obtidas nos seguintes locais:
Centro de Recrutamento da Armada — Instalações Navais de Alcântara — Praça da Armada, 1350-027 Lisboa — telefone: 21 394 54 69;
Fax: 21 394 55 66.
Número Verde: 800 20 46 35 (chamada grátis a partir da rede fixa);
Internet: www.marinha.pt
E-mail: cra@marinha.pt
Gabinete de Divulgação e Informação da Marinha, Praça do Comércio,
1100-048 Lisboa — telefone 21 342 94 08;
Capitanias e Delegações Marítimas;
Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia;
Direcção do Serviço de Pessoal, Repartição de Recrutamento e Selecção, 13 de Maio de 2009

Por despacho de 21 de Abril de 2009, por subdelegação do contra-almirante director do Serviço de Pessoal, promovo por antiguidade, ao
posto de cabo da classe da taifa, subclasse cozinheiro, nos termos do
artigo 286.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (Decreto-Lei
n.º 197-A/2003, de 30 de Agosto), o 9312397, primeiro-marinheiro TFH
João Manuel Rodrigues Duarte (no quadro), a contar de 28 de Fevereiro
de 2009, data a partir da qual lhe conta a respectiva antiguidade e lhe
são devidos os vencimentos do novo posto, de acordo com a alínea b)
do n.º 1 do artigo 175.º do EMFAR, preenchendo a vaga ocorrida nesta
data, resultante da passagem à situação de reserva, do 364683, cabo
TFH Manuel Joaquim da Silva de Carvalho.
Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 9303496, cabo
TFH Fátima Maria Castro.

13 de Maio de 2009. — O Chefe da Repartição, António Gil Parente
de Carvalho, capitão-de-mar-e-guerra SEA.
201790832

21 de Abril de 2009. — O Chefe da Repartição, interino, José António
Cardoso da Cruz Gomes, capitão-de-fragata.
201793181

Despacho n.º 12050/2009

