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indeterminado, P20085249/SIGAME, no qual não foram encontrados 
dados de pesquisa de opositores obrigatórios efectuados pela Entidade 
Gestora da Mobilidade, sendo que, igualmente, não se verificou qualquer 
candidatura voluntária, Maria Cecília Estevens Moreira Carneiro, Téc-
nica Superior Principal, posicionada no escalão 1, índice 510, do mapa 
de pessoal da Direcção -Geral da Política de Justiça — transferida, obtida 
a anuência do serviço de origem, para o mapa de pessoal da Secretaria-
-Geral do Ministério da Justiça, com efeitos a 1 de Novembro de 2008, 
nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 53/2006, de 7 de Dezembro. (Não 
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).

7 de Novembro de 2008. — A Secretária -Geral, Maria dos Anjos 
Maltez. 

 Despacho n.º 29627/2008
A Lei n.º 53/2006, de 7 de Dezembro, diploma que estabelece o re-

gime comum de mobilidade entre serviços dos funcionários e agentes 
da Administração Pública, prevê, no seu artigo 11.º, a possibilidade de 
colocação em situação de mobilidade especial por opção voluntária do 
funcionário ou agente. A opção voluntária pela colocação em situação 
de mobilidade especial, em regra, apenas pode ser accionada no decurso 
de processo de reorganização dos serviços públicos a que o funcionário 

pertence (processos de extinção, fusão, reestruturação ou racionalização 
de efectivos), concretizando -se tal colocação desde que obtida a anuência 
do dirigente máximo do serviço (n.º 4 do artigo 11.º). Pode ainda ser 
accionada, independentemente de processo de reorganização, desde que 
seja proferido despacho pelos membros do Governo responsáveis pelas 
finanças e pela Administração Pública definindo, por períodos temporais, 
os grupos de pessoal, carreiras ou categorias e escalões etários do pessoal 
que a pode solicitar (n.º 5 do artigo 11.º). Considerando a alínea a) do 
n.º 1 do Despacho n.º 27266 -A/2008, de SS. Ex.ª o Ministro de Estado 
e das Finanças, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 207, de 
24 de Outubro de 2008, até 31 de Dezembro de 2008, podem solicitar 
a colocação em situação de mobilidade especial, por opção voluntária, 
os funcionários e agentes da administração directa e indirecta do Estado 
que, independentemente da idade, se encontrem integrados nas carreiras 
ou categorias identificadas no anexo I ao mencionado despacho. Nestes 
termos e de acordo com o disposto no artigo 19.º da Lei n.º 53/2006, de 
7 de Dezembro, faz -se pública a lista nominativa dos funcionários do 
mapa de pessoal da Secretária -Geral do Ministério da Justiça que optaram 
pela colocação em situação de mobilidade especial ao abrigo do n.º 5 
do artigo 11.º da Lei n.º 53/2006, de 7 de Dezembro conjugado com a 
alínea a) do n.º 1 do Despacho n.º 27266 -A/2008, a qual foi autorizada 
por meu Despacho de 30 de Outubro de 2008. 

Nome Vínculo Carreira Categoria Escalão Índice 

Fernando de Carvalho Gonçalves  . . . Nomeação definitiva  . . . . . . . . Auxiliar  . . . . . . . . . . . . Motorista de Ligeiros. . . . 8 248 

 7 de Novembro de 2008. — A Secretária -Geral, Maria dos Anjos Maltez. 

 Direcção-Geral da Administração da Justiça

Aviso (extracto) n.º 27503/2008
Na sequência da publicação do Aviso n.º 24623/2008, Diário da 

República, n.º 194 (2.ª série), de 07 de Outubro, divulga -se em anexo 
a lista dos candidatos admitidos à 2.ª fase de formação a que alude o 
artigo 15.º do Regulamento do curso de habilitação para ingresso nas 
carreiras do grupo de pessoal oficial de justiça, aprovado pela Portaria 
n.º 832/2007, de 03 de Agosto, do curso de habilitação aberto pelo 
aviso n.º 18221/2007, publicado na 2.ª série do Diário da República, 
de 25 de Setembro.

31 de Outubro de 2008. — A Directora de Serviços, Helena Al-
meida.

ANEXO 

Número
de

Ordem
Nome Tribunal

506 Mauro Miguel de Novais 
Tavares.

Funchal — Tribunal de co-
marca.

592 Patrícia Isabel da Silva Lou-
renço Correia.

Ponta Delgada — Tribunal de 
comarca.

636 Jorge de Jesus Ornelas (exe-
cução de sentença).

Funchal — Tribunal de co-
marca.

698 Mafalda Sofia Gomes Vieira 
Câmara Mendonça.

Santa Cruz — Tribunal de co-
marca.

740 Paulo Rui Ferreira Gomes Funchal — Tribunal de Família 
e Menores.

764 Paulo Gil Lopes Ramalho Ponta Delgada — Tribunal de 
Família e Menores.

801 Jorge Manuel Gaspar Casa-
leiro.

Ponta Delgada — Tribunal de 
comarca.

807 José Humberto Moura Coe-
lho.

Vila Franca do Campo — Tri-
bunal de comarca.

812 Ana Paula Amaral de Lima Funchal — Tribunal de Tra-
balho.

829 Lúcia Mendonça Franco  . . . Funchal — Tribunal de co-
marca.

854 Casimiro Aires Ferreira Ma-
chado.

Funchal — Tribunal de co-
marca.

856 Paula de Fátima Moreno . . . Ponta do Sol — Tribunal de 
comarca.

865 Carlos António Ramos de 
Carvalho Rodrigues.

Santa Cruz — Tribunal de co-
marca.

880 Carla Sofia Freitas Pimentel Ponta Delgada — Tribunal de 
comarca.

Número
de

Ordem
Nome Tribunal

884 Carlos Alberto Queirós Fer-
reira.

Ponta Delgada — Tribunal de 
Trabalho.

889 Helena Maria Silva Ferreira Ponta do Sol — Tribunal de 
comarca.

909 Lúcia de Jesus Mendes Ra-
malho.

Santa Cruz — Tribunal de co-
marca.

923 Armando Fontes da Rocha São Vicente — Tribunal de 
comarca.

947 Rosa de Jesus David Silva Ribeira Grande — Tribunal de 
comarca.

953 Isabel Cristina Sobral Ba-
tista.

Vila Franca do Campo — Tri-
bunal de comarca.

958 Pedro Miguel Rodrigues 
Cardoso.

Povoação — Tribunal de co-
marca.

 Despacho (extracto) n.º 29628/2008
Por despacho do subdirector -geral de 20 de Outubro de 2008, por 

delegação da directora -geral (Diário da República, 2.ª série, n.º 159, 
de 20 de Agosto de 2007):

Maria de Lurdes Lopes Ferreira, técnica de justiça -adjunta, dos Servi-
ços do Ministério Público do Tribunal de Comarca das Caldas da Rainha, 
autorizada a permuta para idêntico lugar, dos Serviços do Ministério 
Público do Tribunal de Comarca na Nazaré.

Sandra Maria Reis Costa, técnica de justiça -adjunta, dos Serviços 
do Ministério Público do Tribunal de Comarca da Nazaré, autorizada 
a permuta para idêntico lugar, dos Serviços do Ministério Público do 
Tribunal de Comarca das Caldas da Rainha.

(Aceitação: dois dias.)
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
24 de Outubro de 2008. — A Directora de Serviços, Helena de Al-

meida Esteves. 

 Despacho (extracto) n.º 29629/2008
Por despacho de 24 de Outubro de 2008 do subdirector -geral, por 

delegação da directora -geral (Diário da República, 2.ª série, n.º 159, 
de 20 de Agosto de 2007):

Nélia José Telo de Meneses Pimenta, oficial porteira do quadro de 
pessoal da Secretaria -Geral do Tribunal de Trabalho de Lisboa, a au-




