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PARTE C
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Agência para a Modernização Administrativa, I. P.
Aviso (extrato) n.º 4769/2017
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 36.º da
Portaria n.º 83A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela
Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, torna-se público que as listas
unitárias de ordenação final dos candidatos aprovados no âmbito do
procedimento concursal de recrutamento para o preenchimento de
14 postos de trabalho da carreira e categoria de técnico superior do
mapa de pessoal da Agência para a Modernização Administrativa, I. P.,
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado — Refs. 3 e 11, publicado sob o Aviso n.º 10594/2016,
Diário da República, 2.ª série, n.º 163, de 25.08.2016, homologadas
pelo Presidente do Conselho Diretivo, foram afixadas nas instalações
da AMA, sita na Rua Abranches Ferrão, n.º 10, 3.º, G, 1600-001 Lisboa,
e disponibilizada em www.ama.gov.pt.
Consideram-se notificados do ato de homologação das listas de ordenação final, conforme estatuído nos n.os 4 e 5 do artigo 36.º, e pela via
prevista na alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria, os candidatos,
incluindo os que tenham sido excluídos no decurso da aplicação dos
métodos de seleção.
6 de abril de 2017. — O Presidente do Conselho Diretivo da Agência
para a Modernização, I. P., Pedro Manuel Francisco da Silva Dias.
310422475

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
E ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Gabinetes do Ministro dos Negócios Estrangeiros
e da Ministra da Administração Interna

sitórias na Região Administrativa Especial de Macau a qual, ao abrigo
do artigo 1.º deste diploma, veio solicitar a sua renovação.
Assim, nos termos da alínea j) do n.º 3 do Despacho n.º 3484/2016
de 24 de fevereiro, determino que seja renovada a licença especial para
o exercício de funções transitórias na Região Administrativa Especial
de Macau, concedida a Rui Manuel Morais, pelo período de um ano,
com efeitos reportados a 20 de junho de 2016, nos termos e ao abrigo do
n.º 2 do artigo 1.º do Decreto-Lei 89-G/98 de 13 de abril.
21 de fevereiro de 2017. — A Secretária de Estado da Administração
e do Emprego Público, Carolina Maria Gomes Ferra.
310420011

Secretaria-Geral
Aviso n.º 4770/2017
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 36.º da
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, conjugado com o disposto
nos n.os 4 a 6 do artigo 46.º da Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se
público que a trabalhadora Helena Maria Pereira Duarte e o trabalhador Nuno Miguel Capela Fragoso concluíram com sucesso o
período experimental, na carreira e categoria de técnico superior,
realizado na sequência do procedimento concursal aberto pelo Aviso
n.º 3221/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49,
de 10 de março de 2016, tendo-lhes sido atribuídas as avaliações
finais, respetivamente, de 14,72 e 15,76 valores, as quais foram
homologadas pelo meu despacho de 4 de abril de 2017, proferido
no âmbito da delegação de poderes prevista na alínea a) do n.º 4 do
Despacho n.º 2033/2017, de 21 de fevereiro, do Secretário-Geral do
Ministério das Finanças, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 50, de 10 de março de 2017.
6 de março de 2017. — O Secretário-Geral-Adjunto do Ministério
das Finanças, Adérito Duarte Simões Tostão.
310419932

Declaração n.º 30/2017
Nos termos do disposto no artigo 2.º, n.º 2, e artigo 5.º, n.º 2, da Lei
Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto, torna-se público que são os seguintes países a cujos cidadãos é reconhecida capacidade eleitoral ativa
e passiva em Portugal nas eleições para os órgãos das autarquias locais:
1 — Capacidade eleitoral ativa:
a) Estados Membros da União Europeia;
b) Brasil e Cabo Verde;
c) Argentina, Chile, Colômbia, Islândia, Noruega, Nova Zelândia,
Peru, Uruguai e Venezuela.
2 — Capacidade eleitoral passiva:
a) Estados Membros da União Europeia;
b) Brasil e Cabo Verde.
31 de março de 2017. — O Ministro dos Negócios Estrangeiros,
Augusto Ernesto Santos Silva. — 1 de abril de 2017. — A Secretária
de Estado Adjunta e da Administração Interna, Maria Isabel Solnado
Porto Oneto, em substituição da Ministra da Administração Interna.
310449635

FINANÇAS
Gabinete da Secretária de Estado
da Administração e do Emprego Público
Despacho n.º 3712/2017
Ao abrigo do Decreto-Lei n.º 89-G/98, de 13 de abril, foi concedida
a Rui Manuel Morais, licença especial para o exercício de funções tran-

DEFESA NACIONAL
Estado-Maior-General das Forças Armadas
Hospital das Forças Armadas
Despacho n.º 3713/2017
Celebração de contrato em funções públicas por tempo
indeterminado, em período experimental,
na carreira e categoria de Assistente Técnico
Nos termos da alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho na sequência de despacho do Exmo. Diretor do HFAR,
que homologou a lista unitária de ordenação final no procedimento
concursal, para preenchimento de onze postos de trabalho previstos no
mapa de pessoal do HFAR, aberto pelo Aviso n.º 7998/2016, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 121, de 27 de junho, torna-se
público que foi celebrado, o contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado com Sérgio Ricardo Portela Cardoso Lima
e Ana Célia Gaspar Mendes, na primeira posição remuneratória da
carreira e categoria de Assistente Técnico, correspondente ao nível 5
da Tabela Remuneratória Única, com efeitos a 20 de fevereiro de 2017
e 29 de março de 2017, respetivamente, em período experimental, com
a duração de 120 dias.
5 de abril de 2017. — O Chefe do Departamento de Recursos Humanos do HFAR, Fernando José Teixeira Rocha, Tenente-Coronel de
Infantaria.
310417689

