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 Despacho (extrato) n.º 312/2019
Por despacho de 05 -12 -2018, de S. Ex.ª o Diretor Nacional, e por 

terem cessado os fundamentos de suspensão da eficácia, é nomeado, 
nos termos do artigo 74.º, n.º 10, da Lei n.º 7/90, de 20 -02, na categoria 
de Comissário, por concurso de avaliação curricular n.º 04/2018, o 
Subcomissário M/137073 — Luís Manuel Rodrigues Ferreira, do CM 
do Porto, ocupando o lugar n.º 20, na lista de classificação final do 
concurso, com efeitos administrativos a 25 -10 -2018.

10 -12 -2018. — O Diretor do DRH, Dr. Manuel João, Técnico Su-
perior.

311932372 

 Despacho (extrato) n.º 313/2019
Por despacho de 05 -12 -2018, de S. Ex.ª o Diretor Nacional Adjunto/

UORH e por terem cessado os fundamentos de suspensão da eficácia, 
é nomeada, nos termos do artigo 74.º, n.º 10, da Lei n.º 7/90, de 20 -02, 
na categoria de Agente Principal, por concurso de avaliação curricular 
n.º 08/2018, a Agente M/150934 — Noémia Estrela Conde Pinto, do 
CM de Lisboa, ocupando o lugar n.º 488, na lista de classificação final 
do concurso, com efeitos administrativos a 25 -10 -2018.

10 -12 -2018. — O Diretor do DRH, Dr. Manuel João, Técnico Su-
perior.

311931643 

 Despacho (extrato) n.º 314/2019
Por despacho de 05 -12 -2018, de S. Ex.ª o Diretor Nacional Adjunto/

UORH e por terem cessado os fundamentos de suspensão da eficácia, 
é nomeado, nos termos do artigo 74.º, n.º 10, da Lei n.º 7/90, de 20 -02, 
na categoria de Agente Principal, por concurso de avaliação curricular 
n.º 08/2018, o Agente M/151401 — Luís Cláudio Santos Rodrigues, do 
CM de Lisboa, ocupando o lugar n.º 442, na lista de classificação final 
do concurso, com efeitos administrativos a 25 -10 -2018.

10 -12 -2018. — O Diretor do DRH, Dr. Manuel João, Técnico Su-
perior.

311932015 

 Despacho (extrato) n.º 315/2019
Por despacho de 05 -12 -2018, de S. Ex.ª o Diretor Nacional Adjunto/

UORH e por terem cessado os fundamentos de suspensão da eficácia, 
é nomeado, nos termos do artigo 74.º, n.º 10, da Lei n.º 7/90, de 20 -02, 
na categoria de Agente Principal, por concurso de avaliação curricular 
n.º 08/2018, o Agente M/150106 — Ricardo Jorge Jacinto Ferreira, da 
UEP, ocupando o lugar n.º 23, na lista de classificação final do concurso, 
com efeitos administrativos a 25 -10 -2018.

10 -12 -2018. — O Diretor do DRH, Dr. Manuel João, Técnico Su-
perior.

311932323 

 Despacho (extrato) n.º 316/2019
Por despacho de 05 -12 -2018, de S. Ex.ª o Diretor Nacional Adjunto/

UORH e por terem cessado os fundamentos de suspensão da eficácia, 
é nomeado, nos termos do artigo 74.º, n.º 10, da Lei n.º 7/90, de 20 -02, 
na categoria de Agente Principal, por concurso de avaliação curricular 
n.º 08/2018, o Agente M/151123 — Filipe Alexandre Barros Moura, do 
CM do Porto, ocupando o lugar n.º 78, na lista de classificação final do 
concurso, com efeitos administrativos a 25 -10 -2018.

10 -12 -2018. — O Diretor do DRH, Dr. Manuel João, Técnico Su-
perior.

311931805 

 Despacho (extrato) n.º 317/2019
Por despacho de 05 -12 -2018, de S. Ex.ª o Diretor Nacional Adjunto/

UORH e por terem cessado os fundamentos de suspensão da eficácia, 
é nomeado, nos termos do artigo 74.º, n.º 10, da Lei n.º 7/90, de 20 -02, 
na categoria de Agente Principal, por concurso de avaliação curricular 
n.º 08/2018, o Agente M/151834 — Manuel Maria Vieira Cardoso, do 
CM do Porto, ocupando o lugar n.º 726, na lista de classificação final 
do concurso, com efeitos administrativos a 25 -10 -2018.

10 -12 -2018. — O Diretor do DRH, Dr. Manuel João, Técnico Su-
perior.

311931765 

 Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

Despacho (extrato) n.º 318/2019
Por despacho de 13 -12 -2018 da Diretora Nacional Adjunta do Serviço 

de Estrangeiros e Fronteiras, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 
do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, 
obtidos os pareceres favoráveis de Suas Exas. o Ministro da Adminis-
tração Interna e a Secretária de Estado da Administração e do Emprego 
Público, em cumprimento do estabelecido no artigo 99.º -A da Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, foi autorizada a consolidação da mobilidade intercarreiras 
no mapa de pessoal deste Serviço, da trabalhadora Dulce Maria Freitas 
Nunes Gama, na carreira e categoria de assistente técnico, com a re-
muneração correspondente à 1.ª posição da estrutura remuneratória da 
carreira de assistente técnico, 5.º nível da Tabela Remuneratória Única, 
com efeitos à data do referido Despacho.

19 de dezembro de 2018. — O Coordenador do Gabinete de Recursos 
Humanos, António José dos Santos Carvalho.

311930736 

 Despacho (extrato) n.º 319/2019
Por despacho de 13 -12 -2018 da Diretora Nacional Adjunta do Serviço 

de Estrangeiros e Fronteiras, foi autorizada a consolidação definitiva da 
mobilidade na categoria, do Assistente Técnico Ricardo Jorge Ferreira 
Leite Teixeira, nos termos do n.º 3 do artigo 99.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, passando o mesmo a integrar o mapa de pessoal deste 
Serviço, com efeitos a 01 -01 -2019.

19 de dezembro de 2018. — O Coordenador do Gabinete de Recursos 
Humanos, António José dos Santos Carvalho.

311929602 

 Despacho (extrato) n.º 320/2019
Por despacho de 13 -12 -2018 da Diretora Nacional Adjunta do Serviço 

de Estrangeiros e Fronteiras, foi autorizada a consolidação definitiva da 
mobilidade na categoria, da Assistente Técnica Maria Teresa Machado 
Correia da Ponte Farinha, nos termos do n.º 3 do artigo 99.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, passando a mesma a integrar o mapa de 
pessoal deste Serviço, com efeitos a 01 -01 -2019.

19 de dezembro de 2018. — O Coordenador do Gabinete de Recursos 
Humanos, António José dos Santos Carvalho.

311929465 

 JUSTIÇA

Gabinete da Ministra

Despacho n.º 321/2019
Nos termos do disposto nos artigos 38.º e 43.º, n.os 5, alínea b), e 

6, da Lei n.º 37/2008, de 6 de agosto, na sua redação atual, e obtida a 
autorização do Conselho Superior do Ministério Público, por acórdão 
de 20 de novembro de 2018, renovo a comissão de serviço, pelo período 
de três anos, do Procurador da República, Licenciado Vítor Francisco 
da Cruz Melo, no cargo de Diretor da Unidade Disciplinar e de Ins-
peção da Polícia Judiciária, cargo para o qual foi designado conforme 
Despacho n.º 7760/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 135, de 14 de julho.

O presente despacho reporta os seus efeitos a 16 de julho de 2018.

19 de dezembro de 2018. — A Ministra da Justiça, Francisca Eugénia 
da Silva Dias Van Dunem.

311931902 

 Despacho n.º 322/2019
Nos termos e ao abrigo do disposto nos artigos 38.º e 42.º, n.º 1, 

alínea b), e n.º 2, da Lei n.º 37/2008, de 6 de agosto, na sua redação atual, 
e obtida a autorização do Conselho Superior do Ministério Público, por 
acórdão de 20 de novembro de 2018, designo para o cargo de Diretor da 
Diretoria do Sul da Polícia Judiciária, em comissão de serviço, o Procu-
rador da República, Licenciado António Miguel Fernandes Madureira, 
possuidor de competência técnica, aptidão, experiência profissional e 

isabelcapela
Realce


