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Governo do Distrito de Mocuba
Serviço Distrital de Educação, Juventude 

eTecnologia

Aviso

Nos termos do n.º 1 do artigo 34 do Estatuto Geral dos Funcionários e 
Agentes do Estado, conjugado com o artigo 27 do Decreto n.º 62/2009, de 8 
de Setembro, publica-se a lista definitiva de classificação de concorrentes 
aprovados no concurso de contratação de formadores, nas carreiras de 
docente N1, Carreiras de Regime Geral do quadro de pessoal desta 
Instituição, a que se refere o aviso n.º 3,  afixado nesta Direcção, no dia    
30 de Setembro de 2021.

Distrito de Mocuba
Carreira de docente N1, classe E, escalão 1:

Nomes:                                                                                 Média

1. Emerson Alexandre Meque ......................................................... 16,5
2. Faruk Cassamo Pereira Lopes Júnior .......................................... 15

Mocuba, 5 de Novembro de 2021. — O Presidente do Júri, Fernando 
Alilo Gurciua.

Conselho Municipal da Cidade da Matola
Vereação de Administração Municipal e Recursos 

Humanos

Despachos

De 25 de Março de 2013:
Feliciana David Patrício, concorrente classificada em 4.º lugar no concurso 

de ingresso — nomeada para a carreira de técnico superior N1, classe E, 
nos termos do artigo 13 do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes 
do Estado, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro 
do Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

(Visado pelo Tribunal Administrativo a 26 de Abril.)

Salva Henrique Cuna, concorrente classificada em 11.º lugar no 
concurso de ingresso — nomeada  para a carreira de técnico 
profissional, classe E, nos termos do artigo 13 do Estatuto Geral dos 
Funcionários e Agentes do Estado, ocupando a vaga respeitante  ao 
preenchimento de Quadro do Pessoal no Município da Cidade da 
Matola. Este despacho produz efeitos a partir da data do visto do 
Tribunal Administrativo.

(Visado pelo Tribunal Administrativo a 17 de Maio.)

De 18 de Maio de 2013:
Paulo Ivo José Nhamuave, concorrente classificado em 19.º lugar no 

concurso de ingresso — nomeado para a carreira de técnico, classe E, 
nos termos do artigo 13 do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes 
do Estado, ocupando a vaga respeitante ao preenchimento de Quadro 
do Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

(Visado pelo Tribunal Administrativo a 27 de Maio.)

De 11 de Setembro de 2014:
João Fernando João, concorrente classificado em 1.º lugar no 

concurso de ingresso — nomeado  para a carreira de operário, 
classe U, escalão 1, nos termos do artigo 13 do Estatuto Geral dos 
Funcionários e Agentes do Estado, ocupando a vaga respeitante  ao 
preenchimento de Quadro do Pessoal no Município da Cidade da 
Matola. Este despacho produz efeitos a partir da data do visto do 
Tribunal Administrativo.

De 26 de Maio de 2014
Celeste Aplónia Langa, concorrente classificada em 3.º lugar no 

concurso de ingresso — nomeada para a carreira de técnico, 
classe E, escalão 1, nos termos do artigo 13 do Estatuto Geral dos 
Funcionários e Agentes do Estado, ocupando a vaga respeitante ao 
preenchimento de Quadro do Pessoal no Município da Cidade da 
Matola. Este despacho produz efeitos a partir da data do visto do 
Tribunal Administrativo.

Ofélia João Muchanga — considerada em actividade na Administração 
Pública, a partir de 26 de Outubro de 2011, e enquadrada na carreira 
/categoria de técnico superior N1, classe E, escalão 1, do Quadro do 
Conselho Municipal da Matola, nos termos do n.º 1 do artigo 3 do 
Decreto  n.º 31/2013, de 12 de Julho. (São devidos emolumentos, nos 
termos do Decreto n.º 28/96, de 9 de Julho.)

(Visado pelo Tribunal Administrativo da Província de Maputo 
a 8 de Dezembro.)

De 28 de Outubro de 2014:
Raulina Raul Nhamuave — considerada em actividade na Administração 

Pública, a partir de 1 de Novembro de 2011, e enquadrada na 
carreira/categoria de técnico profissional em administração pública, 
classe E, escalão 1, do Quadro do Conselho Municipal da Matola, 
nos termos do  n.º 1 do artigo 3 do Decreto  n.º 31/2013, de 12 de 
Julho. (São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.º 28/96, 
de 9 de Julho.)

(Visado pelo Tribunal Administrativo da Província de Maputo 
a 25 de Fevereiro.)
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Camilda Francisco Chaúque — considerada em actividade na 
Administração Pública, a partir de 20 de Abril de 1999, e enquadrado 
na carreira/categoria de técnico profissional em administração 
pública, classe E, escalão 1, do Quadro do Conselho Municipal da 
Matola, nos termos do  n.º 1 do artigo 3 do Decreto  n.º 31/2013,                    
de 12 de Julho. (São devidos emolumentos, nos termos do Decreto 
n.º 28/96, de 9 de Julho.)

(Visado pelo Tribunal Administrativo da Província de Maputo 
a 8 de Dezembro.)

De 31 de Dezembro de 2014:

José Pedro dos Santos, titular do NUIT 110345968 — considerado 
em actividade na Administração Pública, a partir de 1 de Outubro                        
de 2012, e enquadrado na carreira /categoria de técnico superior N1, 
classe E, escalão 1, do Quadro do Conselho Municipal da Matola, 
nos termos do  n.º 1 do artigo 3 do Decreto  n.º 31/2013, de 12 de 
Julho. (São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.º 28/96, 
de 9 de Julho.)

(Visado pelo Tribunal Administrativo da Província de Maputo  
a 20 de Julho de 2015.)

De 15 de Abril de 2020:

Pedro Simbine, concorrente classificado em 4.º lugar no concurso de 
ingresso — nomeado  para a carreira de auxiliar administrativo, 
classe U, escalão 1, nos termos do n.º 1 do artigo 35 do Estatuto 
Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado com                                             
o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de Julho, 
ocupando a vaga respeitante ao preenchimento de Quadro do Pessoal 
no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz efeitos a 
partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

(Visado pelo Tribunal Administrativo da Província de Maputo 
a 1 de Agosto.)

João Eduardo Jacude, concorrente classificado em 18.º lugar no 
concurso de ingresso — nomeado  para a carreira de auxiliar,                                        
classe U, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 do Estatuto 
Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado com                                       
o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de Julho, 
ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do Pessoal 
no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz efeitos a 
partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

(Visado pelo Tribunal Administrativo da Província de Maputo 
a 27 de Agosto.)

Helena Samo Guirrugo, concorrente classificada em 20.º lugar no 
concurso de ingresso — nomeada  para a carreira de  assistente 
técnico, classe E, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 do 
Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

(Visado pelo Tribunal Administrativo da Província de Maputo 
a 28 de Setembro.)

Aníbal Fabião Novela, concorrente classificado em 26.º lugar no 
concurso de ingresso — nomeado para a carreira de auxiliar,                       
classe U, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 do Estatuto 
Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado com                                         
o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de Julho, 
ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do Pessoal 
no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz efeitos a 
partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Regina Fernando Phenga, concorrente classificada em 22.º lugar no 
concurso de ingresso — nomeada  para a carreira de auxiliar, classe U, 
escalão 1, nos termos do n.º 1 do artigo 35 do Estatuto Geral dos 
Funcionários e Agentes do Estado, conjugado com o n.º 2 do artigo 3 
do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de Julho, ocupando a vaga 
respeitante  ao preenchimento de Quadro do Pessoal no Município da 
Cidade da Matola. Este despacho produz efeitos a partir da data do 
visto do Tribunal Administrativo.

(Visados pelo Tribunal Administrativo da Província de Maputo 
a 23 de Março de 2021.)

Joaneta Felisberto Matusse, concorrente classificada em 9.º lugar no 
concurso de ingresso — nomeada  para a carreira de auxiliar, classe U, 
escalão 1, nos termos do n.º 1 do artigo 35 do Estatuto Geral dos 
Funcionários e Agentes do Estado, conjugado com o n.º 2 do artigo 3 
do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de Julho, ocupando a vaga 
respeitante  ao preenchimento de Quadro do Pessoal no Município da 
Cidade da Matola. Este despacho produz efeitos a partir da data do 
visto do Tribunal Administrativo.

(Visado pelo Tribunal Administrativo da Província de Maputo 
a 26 de Agosto.)

Elisa Anastâncio Rangel Cumbana, concorrente classificada em 17.º 
lugar no concurso de ingresso — nomeada  para a carreira de assistente 
técnico, classe E , escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 do 
Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Nelson Lagos Tivane, concorrente classificado em 22.º lugar no 
concurso de ingresso — nomeado  para a carreira de assistente da 
polícia municipal, classe D, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Eunésio Silvino Ibai, concorrente classificado em 6.º lugar no concurso 
de ingresso — nomeado  para a carreira de auxiliar, classe U, 
escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 do Estatuto Geral dos 
Funcionários e Agentes do Estado, conjugado com o n.º 2 do artigo 3 
do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de Julho, ocupando a vaga 
respeitante  ao preenchimento de Quadro do Pessoal no Município da 
Cidade da Matola. Este despacho produz efeitos a partir da data do 
visto do Tribunal Administrativo.

Moisés Elias Mapsanganhe, concorrente classificado em 8.º lugar no 
concurso de ingresso — nomeado para a carreira de auxiliar, classe U, 
escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 do Estatuto Geral dos 
Funcionários e Agentes do Estado, conjugado com o n.º 2 do artigo 3 
do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de Julho, ocupando a vaga 
respeitante  ao preenchimento de Quadro do Pessoal no Município da 
Cidade da Matola. Este despacho produz efeitos a partir da data do 
visto do Tribunal Administrativo.

(Visados pelo Tribunal Administrativo da Província de Maputo 
a 27 de Agosto.)

Alice Pinto Cossa Novela, concorrente classificada em 5.º lugar no 
concurso de ingresso — nomeada  para a carreira de auxiliar, classe U, 
escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 do Estatuto Geral dos 
Funcionários e Agentes do Estado, conjugado com o n.º 2 do artigo 3 
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do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de Julho, ocupando a vaga 
respeitante  ao preenchimento de Quadro do Pessoal no Município da 
Cidade da Matola. Este despacho produz efeitos a partir da data do 
visto do Tribunal Administrativo.

Júlio José Bila, concorrente classificado em 19.º lugar no concurso de 
ingresso — nomeado  para a carreira de auxiliar, classe U, escalão 1, 
nos termos do  n.º 1 do artigo 35 do Estatuto Geral dos Funcionários 
e Agentes do Estado, conjugado com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma 
Ministerial n.º 61/2000, de 5 de Julho, ocupando a vaga respeitante  
ao preenchimento de Quadro do Pessoal no Município da Cidade 
da Matola. Este despacho produz efeitos a partir da data do visto do 
Tribunal Administrativo.

(Visados pelo Tribunal Administrativo da Província de Maputo 
a 11 de Setembro.)

Helena Eulália Nhantsave, concorrente classificada em 2.º lugar 
no concurso de ingresso — nomeada  para a carreira de auxiliar 
administrativo, classe U, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

(Visado pelo Tribunal Administrativo da Província de Maputo 
a 10 de Novembro.)

De 24 de Abril de 2020:

Kwawenda Manyewako Miguel Anasheledya, concorrente classificada 
em 71.º lugar no concurso de ingresso — nomeada para a carreira 
de técnico superior N1, classe E, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do 
artigo 35 do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, 
conjugado com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, 
de 5 de Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de 
Quadro do Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho 
produz efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Irene Sílvia Carvalho Muluana, concorrente classificada em 37.º lugar 
no concurso de ingresso —  nomeada  para a carreira de técnico 
profissional, classe E, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

(Visados pelo Tribunal Administrativo da Província de Maputo 
a 28 de Outubro.)

De 22 de Maio de 2020:

Carla João Chunguane, concorrente classificada em 17.º lugar no 
concurso de ingresso — nomeada  para a carreira de técnico 
profissional, classe E, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

(Visado pelo Tribunal Administrativo da Província de Maputo 
a 11 de Agosto.)

Rosta Henrique Zandamela, concorrente classificada em 9.º lugar 
no concurso de ingresso — nomeada  para a carreira de técnico 
profissional, classe E, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 

com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

(Visado pelo Tribunal Administrativo da Província de Maputo 
a 26 de Agosto.)

Adérito Baptista Malanta, concorrente classificado em 15.º lugar 
no concurso de ingresso — nomeado  para a carreira de técnico 
profissional, classe E, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Hélder Armando Quefaz, concorrente classificado em 4.º lugar no concurso 
de ingresso — nomeado  para a carreira de técnico profissional,                         
classe E, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 do Estatuto Geral 
dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado com o n.º 2 do artigo 3 
do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de Julho, ocupando a vaga 
respeitante  ao preenchimento de Quadro do Pessoal no Município da 
Cidade da Matola. Este despacho produz efeitos a partir da data do 
visto do Tribunal Administrativo.

Lurdes Vardaço Mulungo Matola, concorrente classificada em 21.º 
lugar no concurso de ingresso — nomeada  para a carreira de técnico 
profissional, classe E, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Narcísia Gertrudes Cossa, concorrente classificada em 14.º lugar 
no concurso de ingresso — nomeada  para a carreira de técnico 
profissional, classe E, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Rogério Luís Basse, concorrente classificado em 1.º lugar no concurso 
de ingresso — nomeado  para a carreira de técnico profissional,               
classe E, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 do Estatuto 
Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado com                                        
o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de Julho, 
ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do Pessoal 
no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz efeitos a 
partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Augusto José Machele, concorrente classificado em 39.º  lugar no 
concurso de ingresso — nomeado  para a carreira de assistente da 
polícia municipal, classe D, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Cecília Admira Domingos Fuel, concorrente classificada em 31.º  lugar 
no concurso de ingresso — nomeada  para a carreira de assistente da 
polícia municipal, classe D, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.
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Edgar Manuel Mbiza, concorrente classificado em 15.º lugar no 
concurso de ingresso — nomeado  para a carreira de assistente da 
polícia municipal, classe D, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Felisberto Manuel Viana, concorrente classificado em 13.º lugar no 
concurso de ingresso — nomeado  para a carreira de assistente da 
polícia municipal, classe D, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Lourenço Joaquim Laisse, concorrente classificado em 28.º  lugar no 
concurso de ingresso — nomeado  para a carreira de assistente da 
polícia municipal, classe D, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Manuel de Jesus Alberto Matsinhe, concorrente classificado em 
21.º lugar no concurso de ingresso — nomeado para a carreira de 
assistente da polícia municipal, classe D, escalão 1, nos termos do  
n.º 1 do artigo 35 do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do 
Estado, conjugado com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial 
n.º 61/2000, de 5 de Julho, ocupando a vaga respeitante  ao 
preenchimento de Quadro do Pessoal no Município da Cidade da 
Matola. Este despacho produz efeitos a partir da data do visto do 
Tribunal Administrativo.

Titos José Maculuve, concorrente classificado em 34.º  lugar no 
concurso de ingresso — nomeado  para a carreira de assistente da 
polícia municipal, classe D, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Vasco Issaque Cupane, concorrente classificado em 10.º lugar no 
concurso de ingresso — nomeado  para a carreira de assistente da 
polícia municipal, classe D, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Gerson Miguel Tomás Seiuana, concorrente classificado em 17.º lugar 
no concurso de ingresso — nomeado  para a carreira de auxiliar, 
classe U, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 do Estatuto 
Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado com                                       
o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de Julho, 
ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do Pessoal 
no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz efeitos a 
partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

(Visados pelo Tribunal Administrativo da Província de Maputo 
a 27 de Agosto.)

Ana Paula Raimundo Manjate Mabota, concorrente classificada em                                                                                                                                   
16.º lugar no concurso de ingresso — nomeada  para a carreira de 
técnico profissional, classe E, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do 
artigo 35 do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, 
conjugado com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, 
de 5 de Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de 
Quadro do Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho 
produz efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

(Visado pelo Tribunal Administrativo da Província de Maputo 
a 1 de Setembro.)

  Angelina João Neva, concorrente classificada em 5.º lugar no concurso 
de ingresso — nomeada para a carreira de técnico profissional,                 
classe E, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 do Estatuto 
Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado com                                                                                  
o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de Julho, 
ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do Pessoal 
no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz efeitos a 
partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Donaldo José  Zucula, concorrente classificado em 12.º lugar no concurso 
de ingresso — nomeado para a carreira de técnico profissional,                            
classe E, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 do Estatuto 
Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado com                                                                                                                  
o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de Julho, 
ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do Pessoal 
no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz efeitos a 
partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Elídio Constantino Cuamba, concorrente classificado em 8.º lugar 
no concurso de ingresso — nomeado para a carreira de técnico 
profissional, classe E, escalão 1, nos termos do n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Élcio Fernando Menete, concorrente classificado em 6.º lugar no 
concurso de ingresso — nomeado para a carreira de técnico 
profissional, classe E, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Esmeralda Helena Sacadura Wate, concorrente classificada em                                                                                                                                
7.º lugar no concurso de ingresso — nomeada  para a carreira de 
técnico profissional, classe E escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 
35 do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Sisínio Veloso Gogueia, concorrente classificado em 10.º lugar 
no concurso de ingresso — nomeado  para a carreira de técnico 
profissional, classe E, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Abner Gaspar Pelembe, concorrente classificado em 26.º lugar no 
concurso de ingresso — nomeado  para a carreira de assistente da 
polícia municipal, classe D, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 



3 DE JANEIRO DE 2022 5  

com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Adérito Judas Vilanculos, concorrente classificado em 5.º lugar no 
concurso de ingresso — nomeado  para a carreira de assistente da 
polícia municipal, classe D, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Ercília da Glória Macamo, concorrente classificada em 35.º lugar no 
concurso de ingresso — nomeada para a carreira de assistente da 
polícia municipal, classe D, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Néusia Joaquina Armando, concorrente classificada em 40.º lugar no 
concurso de ingresso — nomeada para a carreira de assistente da 
polícia municipal, classe D, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo. 

Tesomiro Metódio, concorrente classificado em 24.º lugar no concurso 
de ingresso — nomeado para a carreira de assistente da polícia 
municipal, classe D, escalão 1, nos termos do n.º 1 do artigo 35 do 
Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

(Visados pelo Tribunal Administrativo da Província de Maputo 
a 11 de Setembro.)

Ester Lino Faife, concorrente classificada em 20.º lugar no concurso                 
de ingresso — nomeada para a carreira de técnico profissional,                  
classe E, escalão 1, nos termos do n.º 1 do artigo 35 do Estatuto 
Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado com                                        
o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de Julho, 
ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do Pessoal 
no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz efeitos a 
partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Celso Salvador Fabião, concorrente classificado em 12.º lugar no 
concurso de ingresso — nomeado  para a carreira de assistente da 
polícia municipal, classe D, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Donaldo Sozinho Fardo, concorrente classificado em 25.º lugar no 
concurso de ingresso — nomeado  para a carreira de assistente da 
polícia municipal, classe D, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

João Arnaldo da Silva, concorrente classificado em 43.º lugar no 
concurso de ingresso — nomeado  para a carreira de assistente da 
polícia municipal, classe D, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Miguel António Mulungo, concorrente classificado em 29.º lugar no 
concurso de ingresso — nomeado para a carreira de assistente da 
polícia municipal, classe D, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Marlene Mário Vinga, concorrente classificada em 30.º lugar no 
concurso de ingresso — nomeada para a carreira de assistente da 
polícia municipal, classe D, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Osvaldo Pascoal Langa, concorrente classificado em 16.º lugar no 
concurso de ingresso — nomeado  para a carreira de assistente da 
polícia municipal, classe D, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Zacarias Mário Matadalasse, concorrente classificado em 37.º lugar no 
concurso de ingresso — nomeado  para a carreira de assistente da 
polícia municipal, classe D, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Salvador Uilson Matsinhe, concorrente classificado em 42.º lugar no 
concurso de ingresso — nomeado  para a carreira de assistente da 
polícia municipal, classe D, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

(Visados pelo Tribunal Administrativo da Província de Maputo 
a 22 de Setembro.)

Elina Gertrudes Eduardo Bucuia, concorrente classificada em 19.º 
lugar no concurso de ingresso — nomeada  para a carreira de técnico 
profissional, classe E, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Helena Davene Mate, concorrente classificada em 11.º lugar no concurso 
de ingresso — nomeada para a carreira de técnico profissional,                                 
classe E, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 do Estatuto 
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Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado com                                                                                                            
o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de Julho, 
ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do Pessoal 
no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz efeitos a 
partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Pedro Simião Langa, concorrente classificado em 3.º lugar no concurso 
de ingresso — nomeado  para a carreira de técnico profissional,                  
classe E , escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 do Estatuto 
Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado com                                     
o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de Julho, 
ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do Pessoal 
no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz efeitos a 
partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Sheila Rosária Simone, concorrente classificada em 2.º lugar no 
concurso de ingresso — nomeada  para a carreira de técnico 
profissional, classe E, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

(Visados pelo Tribunal Administrativo da Província de Maputo 
a 28 de Setembro.)

Justino Lucas Vilanculos, concorrente classificado em 3.º lugar no 
concurso de ingresso — nomeado  para a carreira de assistente da 
polícia municipal, classe D, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

(Visado pelo Tribunal Administrativo da Província de Maputo 
a 6 de Outubro.)

Alexandre Carlos Timba, concorrente classificado em 6.º lugar no 
concurso de ingresso — nomeado  para a carreira de assistente da 
polícia municipal, classe D, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

(Visado pelo Tribunal Administrativo da Província de Maputo 
a 13 de Outubro.)

Fabião Mahoche, concorrente classificado em 14.º lugar no concurso 
de ingresso — nomeado  para a carreira de assistente da polícia 
municipal, classe D, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Rodrigues Emílio Nhantumbo, concorrente classificado em 41.º  lugar 
no concurso de ingresso — nomeado  para a carreira de assistente da 
polícia municipal, classe D, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Samo Alberto Uamba, concorrente classificado em 7.º lugar no concurso 
de ingresso — nomeado para a carreira de assistente da polícia 
municipal, classe D, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Silvestre Salomão Suto, concorrente classificado em 19.º lugar no 
concurso de ingresso — nomeado  para a carreira de assistente da 
polícia municipal, classe D, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

(Visado pelo Tribunal Administrativo da Província de Maputo 
a 15 de Outubro.)

João Ernesto Macaneta, concorrente classificado em 18.º lugar no 
concurso de ingresso — nomeado  para a carreira de assistente da 
polícia municipal, classe D, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

(Visado pelo Tribunal Administrativo da Província de Maputo 
a 10 de Novembro.)

André Bengule Júnior, concorrente classificado em 9.º lugar no concurso 
de ingresso — nomeado  para a carreira de assistente da polícia 
municipal, classe D, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Elcídio Araújo Feliciano Machaule, concorrente classificado em 
4.º lugar no concurso de ingresso — nomeado  para a carreira de 
assistente da polícia municipal, classe D, escalão 1, nos termos do  
n.º 1 do artigo 35 do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do 
Estado, conjugado com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial 
n.º 61/2000, de 5 de Julho, ocupando a vaga respeitante  ao 
preenchimento de Quadro do Pessoal no Município da Cidade da 
Matola. Este despacho produz efeitos a partir da data do visto do 
Tribunal Administrativo.

Justino Armindo Paruque, concorrente classificado em 23.º lugar no 
concurso de ingresso — nomeado  para a carreira de assistente da 
polícia municipal, classe D, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Juma Damião Ampuia, concorrente classificado em 17.º lugar no 
concurso de ingresso — nomeado  para a carreira de assistente da 
polícia municipal, classe D, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.
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Júlio Jordão Juramento Maunze, concorrente classificado em 8.º lugar 
no concurso de ingresso — nomeado  para a carreira de assistente da 
polícia municipal, classe D, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Mateus Carlos Tembe, concorrente classificado em 33.º lugar no 
concurso de ingresso — nomeado  para a carreira de assistente da 
polícia municipal, classe D, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Maciel Eugénio Massingarela, concorrente classificado em 20.º lugar 
no concurso de ingresso — nomeado  para a carreira de assistente da 
polícia municipal, classe D, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

(Visados pelo Tribunal Administrativo da Província de Maputo 
a 12 de Novembro.)

Marcelino Lino Francisco, concorrente classificado em 22.º lugar 
no concurso de ingresso — nomeado  para a carreira de técnico 
profissional, classe E, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

(Visado pelo Tribunal Administrativo da Província de Maputo 
a 13 de Novembro.)

Custódio Américo Mauelele, concorrente classificado em 18.º lugar 
no concurso de ingresso — nomeado  para a carreira de técnico 
profissional, classe E escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Leonêncio João Macupulane, concorrente classificado em 32.º  lugar 
no concurso de ingresso — nomeado  para a carreira de assistente da 
polícia municipal, classe D, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

(Visados pelo Tribunal Administrativo da Província de Maputo 
a 16 de Novembro.)

Otília Nataniel Chongo, concorrente classificada em 38.º  lugar no 
concurso de ingresso — nomeada  para a carreira de assistente da 
polícia municipal, classe D, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 

com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

(Visado pelo Tribunal Administrativo da Província de Maputo 
a 27 de Novembro.)

Calisto Maximiano Mate, concorrente classificado em 11.º lugar no 
concurso de ingresso — nomeado  para a carreira de assistente da 
polícia municipal, classe D, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

(Visado pelo Tribunal Administrativo da Província de Maputo 
a 30 de Dezembro.)

Artur Jorge Cumaio, concorrente classificado em 1.º lugar no concurso 
de ingresso — nomeado  para a carreira de assistente da polícia 
municipal, classe D, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

(Visado pelo Tribunal Administrativo da Província de Maputo 
a 27 de Agosto.)

Zélia Raul Machava, concorrente classificada em 2.º lugar no concurso 
de ingresso — nomeada para a carreira de assistente da polícia 
municipal, classe D, escalão 1, nos termos do n.º 1 do artigo 35 do 
Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

(Visado pelo Tribunal Administrativo da Província de Maputo 
a 16 de Setembro.)

De 25 de Maio de 2020:

Célia Sérgio Tamele, concorrente classificada em 15.º lugar                                             
no concurso de ingresso — nomeada  para a carreira de técnico,  
classe E, escalão 1, nos termos do n.º 1 do artigo 35 do Estatuto 
Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado com                                                                                                            
o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de Julho, 
ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do Pessoal 
no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz efeitos a 
partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Ussene da Costa Pereira, concorrente classificado em 21.º lugar 
no concurso de ingresso — nomeado para a carreira de técnico,                              
classe E, escalão 1, nos termos do n.º 1 do artigo 35 do Estatuto 
Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado com                                        
o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de Julho, 
ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do Pessoal 
no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz efeitos a 
partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

(Visados pelo Tribunal Administrativo da Província de Maputo 
a 16 de Setembro.)

José da Silva Armando Sambo, concorrente classificado em 10.º lugar 
no concurso de ingresso — nomeado  para a carreira de técnico 
superior N1, classe E, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo n.º 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
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com  n.º 2 do artigo n.03 do Diploma Ministerial  n.º 61/2000, de 5 
de Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro 
do Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

(Visado pelo Tribunal Administrativo da Província de Maputo 
a 7 de Agosto.)

Armando Albano Morcene, concorrente classificado em 11.º lugar 
no concurso de ingresso — nomeado  para a carreira de técnico 
superior N1, classe E, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial  n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Aurélio Elias Salomão, concorrente classificado em 27.º lugar no 
concurso de ingresso — nomeado para a carreira de técnico 
superior N1, classe E, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo n.º 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com  n.º 2 do artigo n.03 do Diploma Ministerial  n.º 61/2000, de 5 
de Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro 
do Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Angelina Lourenço Matlhule, concorrente classificada em 3.º lugar                  
no concurso de ingresso — nomeada  para a carreira de técnico 
superior N1, classe E, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com  n.º 2 do artigo n.03 do Diploma Ministerial  n.º 61/2000, de 5 
de Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro 
do Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Bruno Carlos Cuna, concorrente classificado em 18.º lugar no concurso 
de ingresso — nomeado  para a carreira de técnico superior N1, 
classe E, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo n.º 35 do Estatuto 
Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado com                                    
n.º 2 do artigo3 do Diploma Ministerial  n.º 61/2000, de 5 de Julho, 
ocupando a vaga respeitante ao preenchimento de Quadro do Pessoal 
no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz efeitos                  
a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Denice Paulo Jamo, concorrente classificada em 4.º lugar no concurso 
de ingresso — nomeada para a carreira de técnico superior N1,                                                                                                             
classe E, escalão 1, nos termos do n.º 1 do artigo 35 do Estatuto 
Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado com                                        
o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de Julho, 
ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do Pessoal 
no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz efeitos                                 
a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Estêvão Filipe Mulungo, concorrente classificado em 7.º lugar                               
no concurso de ingresso — nomeado para a carreira de técnico 
superior N1, classe E, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial  n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Edy Camilo Patrício Mureheira, concorrente classificado em 29.º lugar 
no concurso de ingresso — nomeado para a carreira de técnico 
superior N1, classe E, escalão 1, nos termos do n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

 Isac Mateus Langa, concorrente classificado em 19.º lugar no concurso 
de ingresso — nomeado para a carreira de técnico superior N1,                                    
classe E, escalão 1,  nos termos do  n.º 1 do artigo 35 do Estatuto 
Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado com                                                                                                             
o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial  n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Júlio Américo Cossa, concorrente classificado em 22.º lugar no concurso 
de ingresso — nomeado  para a carreira de técnico superior N1, classe E, 
escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo n.º 35 do Estatuto Geral dos 
Funcionários e Agentes do Estado, conjugado com  n.º 2 do artigo 3 
do Diploma Ministerial  n.º 61/2000, de 5 de Julho, ocupando a vaga 
respeitante  ao preenchimento de Quadro do Pessoal no Município da 
Cidade da Matola. Este despacho produz efeitos a partir da data do 
visto do Tribunal Administrativo.

Omar Aninho Mucundramo Mulima Bay, concorrente classificado em 
9.º lugar no concurso de ingresso — nomeado  para a carreira de 
técnico superior N1, classe E, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do 
artigo 35 do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, 
conjugado com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial  n.º 61/2000, 
de 5 de Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de 
Quadro do Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho 
produz efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

René Manecas Guambe, concorrente classificado em 8.º lugar                             
no concurso de ingresso — nomeado para a carreira de técnico 
superior N1, classe E, escalão 1, nos termos do n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial  n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Wagner Xavier Ruco, concorrente classificado em 21.º lugar no concurso 
de ingresso — nomeado para a carreira de técnico superior N1,                                                
classe E, escalão 1,  nos termos do  n.º 1 do artigo 35 do Estatuto 
Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado com                                                                                                    
o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial  n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Zeinadin Memane Ossifo Satar Mundeguma, concorrente classificado 
em 1.º lugar no concurso de ingresso — nomeado  para a carreira 
de técnico superior N1, classe E, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do 
artigo 35 do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, 
conjugado com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, 
de 5 de Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de 
Quadro do Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho 
produz efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

(Visados pelo Tribunal Administrativo da Província de Maputo 
a 17 de Agosto.)

Ana Paula Chichava Mate, concorrente classificada em 13.º lugar                       
no concurso de ingresso — nomeada  para a carreira de técnico 
superior N1, classe E, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com  n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial  n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

(Visado pelo Tribunal Administrativo da Província de Maputo 
a 24 de Agosto.)



3 DE JANEIRO DE 2022 9  

Betinho Armando Caboverde, concorrente classificado em 12.º lugar 
no concurso de ingresso — nomeado  para a carreira de técnico 
superior N1, classe E, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Stélio Domingos Albino Chiule, concorrente classificado em 15.º lugar 
no concurso de ingresso — nomeado  para a carreira de técnico 
superior N1, classe E, escalão 1, nos termos do n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

(Visados pelo Tribunal Administrativo da Província de Maputo 
a 28 de Agosto.)

Adelaide Eduardo Sindique, concorrente classificada em 46.º lugar                    
no concurso de ingresso — nomeada para a carreira de técnico 
superior N1, classe E, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Celeste Felicidade Magaia, concorrente classificada em 24.º lugar                      
no concurso de ingresso — nomeada  para a carreira de técnico 
superior N1, classe E, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o  n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial  n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Fernando Gelado Benzane, concorrente classificado em 49.º lugar                      
no concurso de ingresso — nomeado para a carreira de técnico 
superior N1, classe E, escalão 1,  nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Edson Ernesto Matsinhe, concorrente classificado em 47.º lugar                               
no concurso de ingresso — nomeado para a carreira de técnico,                                                                                                   
classe E, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 do Estatuto 
Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado com                                         
o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de Julho, 
ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do Pessoal 
no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz efeitos a 
partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Fortunato Azafo Tembe, concorrente classificado em 19.º lugar                                   
no concurso de ingresso — nomeado  para a carreira de técnico,    
classe E, escalão 1, nos termos do n.º 1 do artigo 35 do Estatuto 
Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado com                                                                                                              
o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de Julho, 
ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do Pessoal 
no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz efeitos a 
partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Filipina Jorge Matine Machado, concorrente classificada em 32.º lugar 
no concurso de ingresso — nomeada  para a carreira de técnico,                
classe E, escalão 1, nos termos do n.º 1 do artigo 35 do Estatuto 

Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado com                                                                                                     
o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de Julho, 
ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do Pessoal 
no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz efeitos a 
partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Gércio Pedro Nhantumbo, concorrente classificado em 34.º lugar 
no concurso de ingresso — nomeado para a carreira de técnico,                         
classe E, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 do Estatuto 
Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado com                                         
o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de Julho, 
ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do Pessoal 
no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz efeitos a 
partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Inácio Luís Coffe Mutsanhe, concorrente classificado em                             
49.º lugar no concurso de ingresso — nomeado para a carreira de 
técnico, classe E, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 do Estatuto 
Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado com                                                                                                       
o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 
de Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de 
Quadro do Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este 
despacho produz efeitos a partir da data do visto do Tribunal 
Administrativo.

Katia Lídia Mbalane, concorrente classificada em 37.º lugar no concurso 
de ingresso — nomeada  para a carreira de técnico, classe E, escalão 1, 
nos termos do  n.º 1 do artigo 35 do Estatuto Geral dos Funcionários 
e Agentes do Estado, conjugado com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma 
Ministerial n.º 61/2000, de 5 de Julho, ocupando a vaga respeitante 
ao preenchimento de Quadro do Pessoal no Município da Cidade 
da Matola. Este despacho produz efeitos a partir da data do visto do 
Tribunal Administrativo.

Sidónio Gustavo Usse Zualo, concorrente classificado em 54.º lugar 
no concurso de ingresso — nomeado para a carreira de técnico,                     
classe E, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 do Estatuto 
Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado com                                       
o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de Julho, 
ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do Pessoal 
no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz efeitos a 
partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Sílvia Lucas Cuamba, concorrente classificada em 43.º lugar no 
concurso de ingresso — nomeada para a carreira de técnico,                                        
classe E, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 do Estatuto 
Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado com                                        
o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de Julho, 
ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do Pessoal 
no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz efeitos a 
partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Sheila Mariza Chaúque, concorrente classificada em 52.º lugar no 
concurso de ingresso — nomeada  para a carreira de técnico,                            
classe E, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 do Estatuto 
Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado com                                        
o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de Julho, 
ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do Pessoal 
no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz efeitos a 
partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Sheila Percina Absalão Nhabinde, concorrente classificada em 53.º 
lugar no concurso de ingresso — nomeada  para a carreira de técnico, 
classe E, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 do Estatuto 
Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado com                                        
o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de Julho, 
ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do Pessoal 
no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz efeitos a 
partir da data do visto do Tribunal Administrativo.
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Cristina Angelina Mavie, concorrente classificada em 8.º lugar no 
concurso de ingresso — nomeada  para a carreira de  assistente 
técnico, classe E, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 do 
Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Samaria Afonso Huo, concorrente classificada em 2.º lugar no concurso 
de ingresso — nomeada para a carreira de assistente técnico,                                  
classe E, escalão 1, nos termos do n.º 1 do artigo 35 do Estatuto 
Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado com                                                                                                           
o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de Julho, 
ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do Pessoal 
no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz efeitos a 
partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Xavier Alberto Kambula, concorrente classificado em 2.º lugar                                 
no concurso de ingresso — nomeado para a carreira de auxiliar, 
classe U, escalão 1, nos termos do n.º 1 do artigo 35 do Estatuto 
Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado com                                                                                                             
o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de Julho, 
ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do Pessoal 
no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz efeitos a 
partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

(Visados pelo Tribunal Administrativo da Província de Maputo 
a 26 de Agosto.)

Suade Manuel Mugaua, concorrente classificado em 14.º lugar                             
no concurso de ingresso — nomeado  para a carreira de técnico 
superior N1, classe E, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o  n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial  n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Bruno António de Judite Cuco, concorrente classificado em 14.º lugar 
no concurso de ingresso — nomeado  para a carreira de técnico,   
classe E,  escalão 1, nos termos do n.º 1 do artigo 35 do Estatuto 
Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado com                                       
o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de Julho, 
ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do Pessoal 
no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz efeitos a 
partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Alfredo Júnior Uqueio, concorrente classificado em 38.º lugar                                              
no concurso de ingresso — nomeado  para a carreira de técnico 
superior N1, classe E, nos termos do n.º 1 do artigo 35 do Estatuto 
Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado com                                                                                                         
o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de Julho, 
ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do Pessoal 
no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz efeitos a 
partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Fáuzia Armando Mandlate, concorrente classificada em 25.º lugar                    
no concurso de ingresso — nomeada  para a carreira de técnico 
superior N1, classe E, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o  n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial  n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

Helena Antónia David Patrício, concorrente classificada em 51.º lugar 
no concurso de ingresso — nomeada para a carreira de técnico 
superior N1, classe E, escalão 1, nos termos do  n.º 1 do artigo 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 3 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, ocupando a vaga respeitante  ao preenchimento de Quadro do 
Pessoal no Município da Cidade da Matola. Este despacho produz 
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo.

(Visados pelo Tribunal Administrativo da Província de Maputo 
a 27 de Agosto.)

Preço — 50,00MT

IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE, E.P.


