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DESPACHO Nº. 89/MAEOT/2008

de 17 de julho de 2008

Considerando a importância de serviços em várias direcções
pelo afastamento dos incumbentes em formação académica
fora do país;

Considerando a política da reforma Administrativa,em base na
carreira e mérito das funções de um funçionário público;

Considerando que o artigo 31 da lei nº.8/2004,de 16 de julho de
2004,estatuto da função pública; Vers. 1; estabelece que a
transferência consiste na nomeaçao do funcionário sem prévia
apro-vação em concurso para lugar vago do quadro de serviço
ou organismo, da mesma categoria e carreira ou de carreira di-
ferente,desde que,neste caso, se verifique a identidade ou afi-
nidade de conteúdo functional e idênticos requisitos no que
diz respeito ás habilitaçoes literárias e do mesmo artigo  Vers. 2
estebelece que a transferencia faz-se a requerimento do funcio-
nario ou por conveniência de serviço,devidamente funda-
mentada .

Assim, por convenência de serviço, o Ministro da Adminis-
tração Estatal e Ordenamento do Território,no uso das suas
competências próprias previstos no artigo 25 do Decreto-Lei
nº.7/2007,de agosto,conjugado com o disposto no numero 2)
do artigo 3 e artigo 20 do Decreto-Lei nº.20/2006,de 22 de No-
vembro de 2006,decide:

A transferência do funçionário ANTÓNIO CORA ÇÃO DE
JESUS, exercendo actualmente a função de Oficial de Desen-
volvimento Local,Direcção  Nacional de Administração Lo-
cal, MAEOT,com nível salarial 3, para a Direcção Nacional de
Administração e finanças, MAEOT, onde irá exercer nova-
mente a funçao como Oficial de Aprovisionamento  Decentra-
lizado, com o mesmo nivel 3 na carreira e temporariamente
passará a usufruir o salário de nivel 4.

O Presente despacho produz efeitos imediatos

Publique-se.

Dili, 18 de julho 2008

Arcângelo de J. Leite
Ministro da Administração Estatal e Ordenamento do Território

Despacho nº 90/2008/MAEOT

de 13 de Agosto

Considerando o estipulado no artigo 19º do Decreto - Lei  nº 27
/2008, de 11 de Agosto que estabelece as razões fundamen-
tais que justifiquem a criação de cargos de chefe de departemen-
to, em atenção ao volume ou complexidade das tarefas que de-
vem ser coordenadas com vista a uma regular implementação
dos programas do Governo.

Considerando também que o artigo 21º do Decreto-Lei nº 27/
2008, de 11 de Agosto (Regime das Carreiras e dos Cargos de
Direcção e Chefia da Administração Pública) estabelece que a
nomeação para os cargos de direcção e faz-se em regime de co-
missão de serviço.

Assim, o Ministro da Administração Estatal e Ordenamento
do Território, no uso das competencias própias previstas no
artigo 18ºdo Decreto - Lei nº 13/2006, de 9 de Agosto, conjugado
com disposto no número 2), do artigo 3º e artigo 20º/2006 de 22
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de Novembro e atendendo o disposto nos artigos 19º do Decre-
to-Lei nº 27/2008, de 11 de Agosto de 2008, decide :

NOMEAR o técnico profissional GASPAR H. DA  SILVA . para,
pelo periodo de dois anos, exercer em comissão de serviço o
cargo de chefe do Departemento de Ordenamento do Território ,
serviço pertencente à estrutura da Direcção Nacional do
Desenvolvimento Local e Ordenamento do Território do Minis-
tério da Administração Estatal e Ordenamento do Território.

Publique-se

Dili, 13 de Agosto de 2008

Dr. Arcângelo  Leite
Ministro

Despacho nº 91/2008/MAEOT

de13 de  Agosto

Considerando o estipulado no artigo 19º do Decreto - Lei  nº 27
/2008, de 11 de Agosto que estabelece as razões fundamentais
que justifiquem a criação de cargos de chefe de departemento,
em atenção ao volume ou complexidade das tarefas que devem
ser coordenadas com vista a uma regular implementação dos
programas do Governo.

Considerando também que o artigo 21ºdo Decreto-Lei nº27/
2008, de 11 de Agosto (Regime das Carreiras e dos Cargos de
Direcção e Chefia da Administração Pública) estabelece que a
nomeação para os cargos de direcção e faz-se em regime de
comissão de serviço.

Assim, o Ministro da Administração Estatal e Ordenamento
do Território, no uso das competencias própias previstas no
artigo 18º do Decreto - Lei nº13/2006, de 9 de Agosto, conjugado
com disposto no número 2), do artigo 3º e artigo 20º/2006 de 22
de Novembro e atendendo o disposto nos artigos 19ºdo Decre-
to-Lei no 27/2008, de 11 de Agosto de 2008, decide :

NOMEAR o técnico profissional JAIME  F.M. CARVALHO
CORREIA  para, pelo periodo de dois anos, exercer em comissão
de serviço o cargo de chefe do Departemento de Redacção,
serviço pertencente à estrutura da Gráfica Nacional do Território
do Ministério da Administração Estatal e Ordenamento do
Território.

Publique-se

Dili, 13 de Agosto de 2008

Dr. Arcângelo  Leite
Ministro

Despacho nº 92/2008/MAEOT

de 13 de Agosto

Considerando o estipulado no artigo 19º do Decreto - Lei  nº 27
/2008, de 11 de Agosto que estabelece as razões fundamentais
que justifiquem a criação de cargos de chefe de departemento,
em atenção ao volume ou complexidade das tarefas que devem
ser coordenadas com vista a uma regular implementação dos
programas do Governo.

Considerando também que o artigo 21º do Decreto-Lei nº 27/
2008, de 11 de Agosto (Regime das Carreiras e dos Cargos de
Direcção e Chefia da Administração Pública) estabelece que a
nomeação para os cargos de direcção e faz-se em regime de
comissão de serviço.

Assim, o Ministro da Administração Estatal e Ordenamento
do Território, no uso das competencias própias previstas no
artigo 18ºdo Decreto - Lei nº13/2006, de 9 de Agosto, conjugado
com disposto no número 2), do artigo 3º e artigo 20º/2006 de 22
de Novembro e atendendo o disposto nos artigos 19o  do De-
creto-Lei nº 27/2008, de 11 de Agosto de 2008, decide :

NOMEAR o técnico profissional BOAVENTURA SOARES
DA SILVA  para, pelo periodo de dois anos, exercer em comissão
de serviço o cargo de chefe do Departemento de Administração
do Território, serviço pertencente à estrutura da Direcção Na-
cional da Administração Local do Ministério da Administração
Estatal e Ordenamento do Território.

Publique-se

Dili, 13 de Agosto de 2008

Dr. Arcângelo  Leite
Ministro

DESPACHO Nº.93/MAEOT/2008

de 13 de Agosto de 2008

Considerando a importância de serviços em várias direcções
pelo afastamento dos incumbentes em formação académica
fora do país;

Considerando a política da reforma Administrativa,em base na
carreira e mérito das funções de um funçionário público;

Considerando que o artigo 31 da lei nº.8/2004,de 16 de Julho de
2004,estatuto da função pública; Vers. 1; estabelece que a
transferência consiste na nomeaçao do funcionário sem prévia
apro-vação em concurso para lugar vago do quadro de serviço
ou organismo,da mesma categoria e carreira ou de carreira di-
ferente,desde que,neste caso, se verifique a identidade ou afi-
nidade de conteúdo functional e idênticos requisitos no que
diz respeito ás habilitaçoes literárias e do mesmo artigo  Vers. 2
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estebelece que a transferencia faz-se a requerimento do funcio-
nario ou por conveniência de serviço,devidamente funda-
mentada .

Assim, por convenência de serviço, o Ministro da Adminis-
tração Estatal e Ordenamento do Território,no uso das suas
competências próprias previstos no artigo 25 do Decreto-Lei
nº.7/2007,de agosto,conjugado com o disposto no numero 2)
do artigo 3 e artigo 20 do Decreto-Lei nº.20/2006,de 22 de No-
vembro de 2006, decide:

A transferência do funçionário ADÉRIT O MANUEL  ALVES
GUTERRES, exercendo actualmente a função de chefe
Departamento de Gestão e Administração do Instituto Nacional
da Administração Públicos, MAEOT com nível salarial 5, para
a Direcção Nacional de  Apoio á  Administracao da Sucos, on-
de irá exercer novamente a funçao como Chefe Departamento
de Administração  e Finanças, com o mesmo nivel salarial.

O Presente despacho produz efeitos imediatos

Publique-se.

Dili, 13 de Agosto de 2008

Arcângelo de J. Leite
Ministro

Despacho nº 94 /2008/MAEOT

de 13 de  Agosto

Considerando o estipulado no artigo 19º do Decreto - Lei  nº 27
/2008, de 11 de Agosto que estabelece as razões fundamentais
que justifiquem a criação de cargos de chefe de departemento,
em atenção ao volume ou complexidade das tarefas que devem
ser coordenadas com vista a uma regular implementação dos
programas do Governo.

Considerando também que o artigo 21º do Decreto-Lei nº 27 /
2008, de 11 de Agosto (Regime das Carreiras e dos Cargos de
Direcção e Chefia da Administração Pública) estabelece que a
nomeação para os cargos de direcção e faz-se em regime de
comissão de serviço.

Assim, o Ministro da Administração Estatal e Ordenamento
do Território, no uso das competencias própias previstas no
artigo 18º do Decreto - Lei nº 13/2006, de 9 de Agosto, con-
jugado com disposto no número 2), do artigo 3º e artigo 20º/
2006 de 22 de Novembro e atendendo o disposto nos artigos
19º do Decreto-Lei nº 27/2008, de 11 de Agosto de 2008, de-
cide:

NOMEAR o técnico profissional CLAUDIO DE  ARAÚJO para,
pelo periodo de dois anos, exercer em comissão de serviço o
cargo de chefe do Departemento de Técnologia de Informação
Base de Dadus do Eleitoral, serviço pertencente à estrutura do

Secretariado Técnico de Administração Eleitoral do Ministério
da Administração Estatal e Ordenamento do Território.

Publique-se

Dili, 13 de Agosto de 2008

Dr. Arcângelo  Leite
Ministro

Despacho nº 95/2008/MAEOT

de 13 de  Agosto

Considerando o estipulado no artigo 19º do Decreto - Lei  nº 27
/2008, de 11 de Agosto que estabelece as razões fundamentais
que justifiquem a criação de cargos de chefe de departemento,
em atenção ao volume ou complexidade das tarefas que devem
ser coordenadas com vista a uma regular implementação dos
programas do Governo.

Considerando também que o artigo 21ºdo Decreto-Lei nº27 /
2008, de 11 de Agosto (Regime das Carreiras e dos Cargos de
Direcção e Chefia da Administração Pública) estabelece que a
nomeação para os cargos de direcção e faz-se em regime de
comissão de serviço.

Assim, o Ministro da Administração Estatal e Ordenamento
do Território, no uso das competencias própias previstas no
artigo 18º do Decreto - Lei nº13/2006, de 9 de Agosto, conjugado
com disposto no número 2), do artigo 3º e artigo 20º/2006 de 22
de Novembro e atendendo o disposto nos artigos 19º do De-
creto-Lei nº 27/2008, de 11 de Agosto de 2008, decide :

NOMEAR o técnico profissional ANASTÁCIO R.C. PEREIRA
para, pelo periodo de dois anos, exercer em comissão de serviço
o cargo de chefe do Departemento dos Recursos Humanos,
serviço pertencente à estrutura da Direcção Nacional da Ad-
ministração e Finanças do Ministério da Administração Estatal
e Ordenamento do Território.

Publique-se

Dili, 13 de Agosto de 2008

Dr. Arcângelo  Leite
Ministro

Despacho nº 96/2008/MAEOT

de 13 de  Agosto

Considerando o estipulado no artigo 19º do Decreto - Lei  nº 27
/2008, de 11 de Agosto que estabelece as razões fundamentais
que justifiquem a criação de cargos de chefe de departemento,
em atenção ao volume ou complexidade das tarefas que devem
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ser coordenadas com vista a uma regular implementação dos
programas do Governo.

Considerando também que o artigo 21º do Decreto-Lei nº27/
2008, de 11 de Agosto (Regime das Carreiras e dos Cargos de
Direcção e Chefia da Administração Pública) estabelece que a
nomeação para os cargos de direcção e faz-se em regime de co-
missão de serviço.

Assim, o Ministro da Administração Estatal e Ordenamento
do Território, no uso das competencias própias previstas no
artigo 18º do Decreto - Lei nº13/2006, de 9 de Agosto, conjugado
com disposto no número 2), do artigo 3º e artigo 20º/2006 de 22
de Novembro e atendendo o disposto nos artigos 19º do Decre-
to-Lei nº 27/2008, de 11 de Agosto de 2008, decide :

NOMEAR o técnico profissional EGIDIO DE JESUS ALVES
para, pelo periodo de dois anos, exercer em comissão de serviço
o cargo de chefe do Departemento do Plano e das Finanças,
serviço pertencente à estrutura da Direcção Nacional da Ad-
ministração e Finanças do Ministério da Administração Estatal
e Ordenamento do Território.

Publique-se

Dili, 13 de Agosto de 2008

Dr. Arcângelo  Leite
Ministro

Despacho nº 97/2008/MAEOT

de 13   de Agosto

Considerando o estipulado no artigo 19º do Decreto - Lei  nº 27
/2008, de 11 de Agosto que estabelece as razões fundamentais
que justifiquem a criação de cargos de chefe de departemento,
em atenção ao volume ou complexidade das tarefas que devem
ser coordenadas com vista a uma regular implementação dos
programas do Governo.

Considerando também que o artigo 21º do Decreto-Lei nº 27/
2008, de 11 de Agosto (Regime das Carreiras e dos Cargos de
Direcção e Chefia da Administração Pública) estabelece que a
nomeação para os cargos de direcção e faz-se em regime de co-
missão de serviço.

Assim, o Ministro da Administração Estatal e Ordenamento
do Território, no uso das competencias própias previstas no
artigo 18º do Decreto - Lei nº13/2006, de 9 de Agosto, conjugado
com disposto no número 2), do artigo 3º e artigo 20º/2006 de 22
de Novembro e atendendo o disposto nos artigos 19º do Decre-
to-Lei nº 27/2008, de 11 de Agosto de 2008, decide :

NOMEAR o técnico profissional JACINT O FREITAS para,
pelo periodo de dois anos, exercer em comissão de serviço o
cargo de chefe do Departemento do Procedimento Adminis-

trativos, Auditória e Diciplina, serviço pertencente à estrutura
da Direcção Nacional da Função Público do Ministério da  Ad-
ministração Estatal e Ordenamento do Território.

Publique-se

Dili, 13 de Agosto de 2008

Dr. Arcângelo  Leite
Ministro

Despacho nº 98/2008/MAEOT

de 13 de  Agosto

Considerando o estipulado no artigo 19º do Decreto - Lei  nº 27
/2008, de 11 de Agosto que estabelece as razões fundamentais
que justifiquem a criação de cargos de chefe de departemento,
em atenção ao volume ou complexidade das tarefas que devem
ser coordenadas com vista a uma regular implementação dos
programas do Governo.

Considerando também que o artigo 21º do Decreto-Lei nº 27/
2008, de 11 de Agosto (Regime das Carreiras e dos Cargos de
Direcção e Chefia da Administração Pública) estabelece que a
nomeação para os cargos de direcção e faz-se em regime de co-
missão de serviço.

Assim, o Ministro da Administração Estatal e Ordenamento
do Território, no uso das competencias própias previstas no
artigo 18º do Decreto - Lei nº13/2006, de 9 de Agosto, conjugado
com disposto no número 2), do artigo 3º e artigo 20º/2006 de 22
de Novembro e atendendo o disposto nos artigos 19º do Decre-
to-Lei nº 27/2008, de 11 de Agosto de 2008, decide :

NOMEAR o técnico profissional AMELIO NUNES para, pelo
periodo de dois anos, exercer em comissão de serviço o cargo
de chefe do Departemento de Arcevos Permanentes, serviço
pertencente à estrutura do Arquivo Nacional do Ministério da
Administração Estatal e Ordenamento do Território.

Publique-se

Dili, 13 de Agosto de 2008

Dr. Arcângelo  Leite
Ministro

Despacho nº 99/2008/MAEOT

de 13 de  Agosto

Considerando o estipulado no artigo 19ºdo Decreto - Lei  nº27
/2008, de 11 de Agosto que estabelece as razões fundamentais
que justifiquem a criação de cargos de chefe de departemento,
em atenção ao volume ou complexidade das tarefas que devem
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ser coordenadas com vista a uma regular implementação dos
programas do Governo.

Considerando também que o artigo 21º do Decreto-Lei nº 27/
2008, de 11 de Agosto (Regime das Carreiras e dos Cargos de
Direcção e Chefia da Administração Pública) estabelece que a
nomeação para os cargos de direcção e faz-se em regime de co-
missão de serviço.

Assim, o Ministro da Administração Estatal e Ordenamento
do Território, no uso das competencias própias previstas no
artigo 18º do Decreto - Lei nº13/2006, de 9 de Agosto, conjugado
com disposto no número 2), do artigo 3º e artigo 20º/2006 de 22
de Novembro e atendendo o disposto nos artigos 19o  do De-
creto-Lei nº 27/2008, de 11 de Agosto de 2008, decide :

NOMEAR o técnico profissional MARIA ODETE BARROS
FLORINDO  para, pelo periodo de dois anos, exercer em
comissão de serviço o cargo de chefe do Departemento de
Administração e Finanças, serviço pertencente à estrutura do
Arquivo Nacional do Ministério da Administração Estatal e
Ordenamento do Território.

Publique-se

Dili, 13 de Agosto de 2008

Dr. Arcângelo  Leite
Ministro

DESPACHO
Nº. 10 / GSE/SEFOPE/ VII /2008

Considerando a Lei Nº. 08/2004, de 16 de Junho de 2004, Capí-
tulo II, Artigo 19 sobre a Nomeação em Comissão de Serviço,
o Secretário de Estado da Formação Profissional e Emprego,
membro nomeado pelo IV Governo Constitucional da RDTL
no exercício de suas funções,  nomeia:

O Sr. José Asa, Nível 6, para exercer  o Cargo de Director Na-
cional da Administração e Finanças da Secretaria de Estado da
Formação Profissional e Emprego.

O referido  Director  será responsável pela  coordenação e im-
plementação das tarefas de políticas de promoção e da gestão
administrativa da Direcção Nacional da Administração e Finan-
ças da Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego
e quaisquer questões relacionadas com os serviços da Secre-
taria.

Este Despacho entra em vigor a partir da data da sua publicação
e terá validade para um período de dois anos.

Díli,  08 de Julho  de 2008.

O Secretário de Estado,

Bendito dos Santos Freitas

DESPACHO
Nº. 11 / GSE/SEFOPE/ VII /2008

Considerando a Lei Nº. 08/2004, de 16 de Junho de 2004, Ca-
pítulo II, Artigo 19 sobre a Nomeação em Comissão de Serviço,
o Secretário de Estado da Formação Profissional e Emprego,
membro nomeado pelo IV Governo Constitucional da RDTL
no exercício de suas funções,  nomeia:

O Sr. José Maria da Costa Soares, Nível 5, para exercer  o  Car-
go de Director Nacional do Emprego da Secretaria de Estado
da Formação Profissional e Emprego.

O referido  Director  será responsável pela  coordenação e im-
plementação das tarefas de políticas de promoção e da gestão
administrativa da Direcção Nacional de Emprego da Secretaria
de Estado da Formação Profissional e Emprego e quaisquer
questões relacionadas com os serviços da Secretaria.

Este Despacho entra em vigor a partir da data da sua publicação
e terá validade para um período de dois anos.

Díli, 08 de Julho  de 2008.

O Secretário de Estado,

Bendito dos Santos Freitas

DESPACHO
Nº. 12 / GSE/SEFOPE/ VII /2008

Considerando a Lei Nº. 08/2004, de 16 de Junho de 2004, Capí-
tulo II, Artigo 19 sobre a Nomeação em Comissão de Serviço,
o Secretário de Estado da Formação Profissional e Emprego,
membro nomeado pelo IV Governo Constitucional da RDTL
no exercício de suas funções,  nomeia:

O Sr. Albano Salém, Nível 6, para exercer  o Cargo de Director
Nacional da Formação Profissional da Secretaria de Estado da
Formação Profissional e Emprego.

O referido  Director  será responsável pela  coordenação e im-
plementação das tarefas de políticas de promoção e da gestão
administrativa da Direcção Nacional da Formação Profissional
da Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego e
quaisquer questões relacionadas com os serviços da Secretaria.

Este Despacho entra em vigor a partir da data da sua publicação
e terá validade para um período de dois anos.

Díli,  08  de  Julho  de 2008.

O Secretário de Estado,

Bendito dos Santos Freitas
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DESPACHO
Nº. 16 / GSE/SEFOPE/ VII /2008

Considerando a Lei Nº. 08/2004, de 16 de Junho de 2004, Capí-
tulo II, Artigo 19 sobre a Nomeação em Comissão de Serviço,
o Secretário de Estado da Formação Profissional e Emprego,
membro nomeado pelo IV Governo Constitucional da RDTL
no exercício de suas funções,  nomeia:

O Sr.  Adriano da Silva., Nível 4, para exercer  o  Cargo de Chefe
do Departamento de Administração e Logística, da Direcção
Nacional de Administração e Finanças da Secretaria de Estado
da Formação Profissional e Emprego.

O referido  Chefe do Departamento  será responsável pela
coordenação e implementação das tarefas relacionadas a gestão
administrativa e logistica dentro da Direcção Nacional de
Administração e Finanças  da Secretaria de Estado da Formação
Profissional e Emprego e outros afazeres relacionadas com os
serviços delegados pelo Director Nacional da Administracao e
Financas desta Secretaria.

Este Despacho entra em vigor a partir da data da sua publicação
e terá validade para um período de dois anos.

Díli,  08  de  Julho  de 2008.

O Secretário de Estado,

Bendito dos Santos Freitas

DESPACHO
Nº.  15/ GSE/SEFOPE/ VII /2008

Considerando a Lei Nº. 08/2004, de 16 de Junho de 2004,
Capítulo II, Artigo 19 sobre a Nomeação em Comissão de
Serviço,  o Secretário de Estado da Formação Profissional e
Emprego, membro nomeado pelo IV Governo Constitucional
da RDTL no exercício de suas funções,  nomeia:

O Sr. Igino Ferreira., Nível 4, para exercer  o  Cargo de Chefe
do Departamento de Finanças sob a Direcção Nacional de Ad-
ministração e Finanças da Secretaria de Estado da Formação
Profissional e Emprego.

O referido  Chefe do Departamento  será responsável pela
coordenação e implementação das tarefas relacionadas a gestão
administrativa de Finanças dentro da Direcção Nacional de
Administração e Finanças  da Secretaria de Estado da Formação
Profissional e Emprego e outros afazeres relacionadas com os
serviços delegados pelo Director Nacional da Administração e
Finanças desta Secretaria.

Este Despacho entra em vigor a partir da data da sua publicação
e terá validade para um período de dois anos.

Díli,  08  de  Julho de 2008.

O Secretário de Estado,

Bendito dos Santos Freitas

DESPACHO
Nº.  13 / GSE/SEFOPE/ VII /2008

Considerando a Lei Nº. 08/2004, de 16 de Junho de 2004, Ca-
pítulo II, Artigo 19 sobre a Nomeação em Comissão de Serviço,
o Secretário de Estado da Formação Profissional e Emprego,
membro nomeado pelo IV Governo Constitucional da RDTL
no exercício de suas funções,  nomeia:

O Sr. Augusto dos Santos da Costa, Nível 5, para exercer  o
Cargo de Director Nacional da Relação de Trabalho da Secre-
taria de Estado da Formação Profissional e Emprego.

O referido  Director  será responsável pela  coordenação e
implementação das tarefas de políticas de promoção e da gestão
administrativa da Direcção Nacional da Relação de Trabalho
da Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego e
quaisquer questões relacionadas com os serviços da  Secre-
taria.

Este Despacho entra em vigor a partir da data da sua publicação
e terá validade para um período de dois anos.

Díli, 08 de Julho  de 2008.

O Secretário de Estado,

Bendito dos Santos Freitas

DESPACHO
Nº.  14 / GSE/SEFOPE/ VII /2008

Considerando a Lei Nº. 08/2004, de 16 de Junho de 2004, Capí-
tulo II, Artigo 19 sobre a Nomeação em Comissão de Serviço,
o Secretário de Estado da Formação Profissional e Emprego,
membro nomeado pelo IV Governo Constitucional da RDTL
no exercício de suas funções,  nomeia:

O Sr. Aniceto Leto Soro, Nível 4, para exercer  o Cargo de Di-
rector Nacional da Inspecção do Trabalho da Secretaria de Es-
tado da Formação Profissional e Emprego.

O referido  Director  será responsável pela  coordenação e im-
plementação das tarefas de políticas de promoção e da gestão
administrativa da Direcção Nacional da Inspecção do Trabalho
da Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego e
quaisquer questões relacionadas com os serviços da Secretaria.

Este Despacho entra em vigor a partir da data da sua publicação
e terá validade para um período de dois anos.

Díli,  08 de Julho  de 2008.

O Secretário de Estado,

Bendito dos Santos Freitas
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AVISO

PUBLICAÇÃO DA  LISTA DE CLASSIFICAÇÃO FIN AL

Nos termos do nº 27-2 da Instrução nº 1/GVM/MAI/2003, publica-se a lista de classificação final dos concorrentes ao Concurso
de Ingresso para categoria de (a) Técnico Profissional de Relações Públicas e Divulgação da Direcção Nacional de Direitos
Humanos e Cidadania, Ref. 006, do quadro de pessoal deste Ministério, a que se refere o aviso publicado (ou afixado) no (b)
Quadro de Avisos do Ministério da Justiça, do Ministério da Administração Estatal e Ordenamento do Território e do Centro de
Formação Jurídica em 14/04/2008, devidamente homologada por despacho de 31/03/2008.

Candidatos aprovados:

Nome Data de nascimento Morada Prova 
Escrita 

Prova 
Oral 

Entrevista 
Profissional 

Média 
Final 

Classifica
ção 

João Maupelo da 
Costa 

Hauba/Bobonaro, 3 de 
Abril de 1974 

Kampung 
Baru, 
Comoro 

11,5 15,3 15,6  
15,10  
18,2  
12,20  
 

61,10 : 4 
= 15,275 
(15,3) 
15,3+11,5 
= 26,8 : 2 
= 13,4 

13,4 
Valores 

Candidatos reprovados:

Candidatos que não compareceram:

Dili, 18/06/2008

O Presidente do Júri, Homologado pela Ministra da Justiça,
 Ass)________________________________ Ass) _____________
 Nome: Francisco Cárceres Nome: Lúcia Maria Brandão Freitas Lobato

 

Nome Data de nascimento Morada 
Guido Gonçalves Moniz Bobonaro, 7 de Setembro de 1974 Delta 3, Comoro 
Natália Maria Soares Xavier Viqueque, 27 de Outubro de 1982 Audi’an, Díli 
Teresa Maria da Costa Freitas Venilale, 27 de Julho de 1970 Ossindo III, Aimutin, Dili 

Nome Data de nascimento Morada 
Florência Freitas Manatuto, 23 de Fevereiro de 1978 Caicoli, Dili 
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Candidatos reprovados:

Candidatos que não compareceram:

Dili, 18/06/2008

O Presidente do Júri, Homologado pela Ministra da Justiça,
 Ass)________________________________ Ass) _____________
 Nome: Francisco Cárceres Nome: Lúcia Maria Brandão Freitas Lobato

AVISO

PUBLICAÇÃO DA  LISTA DE CLASSIFICAÇÃO FINAL

Nos termos do nº 27-2 da Instrução nº 1/GVM/MAI/2003, publica-se a lista de classificação final dos concorrentes ao Concurso
de Ingresso para categoria de (a) Técnico Profissional de Planeamento da Direcção Nacional de Administração e Finanças, Ref.
002, do quadro de pessoal deste Ministério, a que se refere o aviso publicado (ou afixado) no (b) Quadro de Avisos do Ministério
da Justiça, do Ministério da Administração Estatal e Ordenamento do Território e do Centro de Formação Jurídica em 14/04/2008,
devidamente homologada por despacho de 31/03/2008.

Candidatos aprovados:


