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Ilda Tina Francisco Nhanombe, concorrente classificada em 33.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.

Marta Lote Chissano, concorrente classificada em 55.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.

Catarina Lino Faife concorrente classificada em 26.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.

Crescêncio Nélio Emídio Cossa, concorrente classificado em 46.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.

Dércio Alberto, concorrente classificado em 28.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.

Énia Vânia Magaia, concorrente classificada em 55.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.

Sérgio Castigo Fumo, concorrente classificada em 23.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.

Benedito André Munguambe, concorrente classificado em 18.º lugar 
no concurso de ingresso — nomeado 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.

Cidália Arlete Obadias Mandlate, concorrente classificada em 15.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.

César Tomás Ferroi, concorrente classificado em 19.º lugar no concurso 
de ingresso — nomeado 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.
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Irene da Clara Armando Cuambe, concorrente classificada em 36.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.

Sandra Sofia Johane, concorrente classificada em 7.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.

Lourenço Francisco Muianga, concorrente classificado em 3.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.

Marta José Maculuve, concorrente classificada em 16.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.

Salomão Armando Nhabetse, concorrente classificado em 13.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.

Viegas Bartolomeu Sumbane, concorrente classificado em 4.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 a 27 de Agosto.)

Amilton da Lina Chicuava, concorrente classificado em 47.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 Miguel dos Santos Fonseca, concorrente classificado em 48.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.

Anacleta Alberto Banze, concorrente classificada em 25.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.

António Bernardo Tomás Machai concorrente classificado em 13.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.

Albertina José Mondlane, concorrente classificada em 44.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.

Amélia Luísa João, concorrente classificada em 5.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.

Atália Noé Sambo, concorrente classificada em 6.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.

Celeste Rabelina José Bango, concorrente classificada em 45.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.

Elisabete Alexandre Chemane, concorrente classificada em 30.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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Eufónia Eugénio Xinavane concorrente classificada em 18.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.

Joaquim Carlos Minez Tábua, concorrente classificado em 35.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.

Natália João Tembe, concorrente classificada em 50.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.

João José Massango Chinguvo, concorrente classificado em 14.º lugar 
no concurso de ingresso — nomeado 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.

Linda Chicualacuala Tsurre, concorrente classificada em 5.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.

(Visados pelo Tribunal Administrativo a 31 de Agosto.)

Edson Eusébio Ussaca, concorrente classificado em 20.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.

Albano Docodela Fumo, concorrente classificado em 37.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.

Alice da Fátima Lucas Nhaca, concorrente classificada em 44.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.

Ana João Chunguane, concorrente classificada em 39.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.

Betinha António Simila, concorrente classificada em 23.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.

Clementina Maria Rumbane, concorrente classificada em 28.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.

Elisa Lúcio Phiri Cossa, concorrente classificada em 41.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.

Inês Gonçalo Chilundo, concorrente classificada em 35.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.

Isabel Carlos Massimbe, concorrente classificada em 52.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.

Ivan Raimundo Tomás Nhacutou, concorrente classificado em 1.º 
lugar no concurso de ingresso — nomeado  para a carreira de 
técnico superior N1 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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José Arnaldo Cumbane, concorrente classificado em 43.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.

Kátia Sofia Mussagy de Oliveira, concorrente classificada em 26.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.

Leila Isabel Gonçalves da Costa Chissumba, concorrente classificada 
em 60.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.

Leonel Salane Bonifácio Sibinde, concorrente classificado em 30.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.

Manuel Eduardo Nhanzimo, concorrente classificado em 42.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.

Marlon Isaías Rodrigues Zunguene, concorrente classificado em 5.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.

Rita Guilhermina Armando Chirindza, concorrente classificada em                                                                                                                                 
57.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.

Sílvia Helena Mutombene, concorrente classificada em 16.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.

Teresa Agostinho Simbine, concorrente classificada em 31.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.

Zauro Sumail Chá, concorrente classificado em 32.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.

Adérito Elisa Sitoe concorrente classificada em 24.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.

Alberto de Oliveira Ventura, concorrente classificado em 3.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.

Allen Manda, concorrente classificada em 4.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.

Adelina Salvador Mangave concorrente classificada em 12.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.

Bruno Zacarias Massango, concorrente classificado em 7.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.
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Celeste João Mahonze Tembe, concorrente classificada em 27.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.

Célia Rafael Cossa, concorrente classificada em 1.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.

Cristina Filipe Cossa Tinga, concorrente classificada em 40.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.

Elizabete Fernanda Francisco Miambo, concorrente classificada em 
48.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.

Elias Milagre Roberto Nhancale, concorrente classificado em 16.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.

Elina Pedro Mazive, concorrente classificada em 29.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.

Elsa Rita José, concorrente classificada em 8.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.

Felisberto José Chaúque, concorrente classificado em 31.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.

Flora Jaime Nhazombo, concorrente classificada em 33.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.

Gilda Francisco Manhique Mabote, concorrente classificada em                          
9.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.

Leodira Daniel Banze, concorrente classificada em 20.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.

Lurdes Francisco Manhique, concorrente classificada em 38.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.

Mustak Arlindo Muando, concorrente classificado em 42.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.

Maria de Lurdes Amaral Guimas, concorrente classificada em 39.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.

Mércia Raul Cumbana, concorrente classificada em 41.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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Nilza Daniel Chaúque, concorrente classificada em 51.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.

Néusia Sheila Mateus Matlava, concorrente classificada em 11.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.

Yolanda Isabel Cossa, concorrente classificada em 22.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.

Ana Crisalda Tchambe, concorrente classificada em 12.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.

Auxiliadora Onésia Vicente Maposse, concorrente classificada em 
21.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.

Dionísio Agostinho Mucamba, concorrente classificado em 23.º lugar 
no concurso de ingresso — nomeado 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.

Felizardo Carlos Chilaúle, concorrente classificado em 10.º lugar 
no concurso de ingresso — nomeado 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.

Inácio Amândio Muianga, concorrente classificado em 1.º lugar 
no concurso de ingresso — nomeado 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.

Ivan Arlindo Chaúque, concorrente classificado em 9.º lugar no 
concurso de ingresso — nomeado 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.

Júlio Rafael Moiane, concorrente classificado em 16.º lugar no concurso 
de ingresso — nomeado  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.

Mateus Salvador Nhocue, concorrente classificado em 4.º lugar no 
concurso de ingresso — nomeado 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.

Sónia António Macuacua, concorrente classificada em 22.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.

Sónia Francisco Maculuve, concorrente classificada em 6.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.

Lúcia Paulino Macamo Béu, concorrente classificada em 21.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 a 11 de Setembro.)

Sónia João Namburete, concorrente classificada em 59.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.

(Visado pelo Tribunal Administrativo a 15 de Outubro.)
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Carlos Manuel Lucas Nhamizinga, concorrente classificado em 40.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.

(Visado pelo Tribunal Administrativo a 16 de Setembro.)

Joaquim Mapsanganhe, concorrente classificado em 36.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.

(Visado pelo Tribunal Administrativo a 19 de Setembro.)

Ergílio Fernando Mucavele, concorrente classificado em 11.º lugar 
no concurso de ingresso — nomeado 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.

Emília Nélia Johane Maunde, concorrente classificada em 3.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.

Graça Ernesto Inguane, concorrente classificada em 13.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.

Augusto João Langa Júnior, concorrente classificado em 15.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.

José dos Santos Sitoe, concorrente classificado em 14.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.

Leonor Eduardo Matola, concorrente classificada em 7.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.

Orlando Carlos Macucule, concorrente classificado em 1.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.

Roda Carlos Nguenha, concorrente classificada em 23.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 a 28 de Setembro.)

Leontino Bartolomeu, concorrente classificado em 20.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 a 13 de Novembro.)

Sheila Gonçalves Moisés Donça, concorrente classificada em 53.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 n.º 35 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado 
com  n.º 2 do artigo n.º 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 a 16 de Novembro.)

De 7 de Agosto de 2020:

Sónia Emília Malevo, concorrente classificada em 24.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.

José Enoque Armando da Câmara, concorrente classificado em                          
56.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.
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Eugénio Albino Monjane, concorrente classificado em 1.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.

Orlando Alberto Zavale, concorrente classificado em 6.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.

Antonieta Esperança Mateus Muianga, concorrente classificada em 
28.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 a 27 de Agosto.)

Gildo Carlos Ananias, concorrente classificado em 11.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, 

Município da Cidade de Chókwè
Conselho Municipal 

Despacho

De 2 de Julho de 2021:

Marcelo Eliazar Simbine, enquadrado na carreira de técnico, classe C, 
escalão 1, em serviço no Conselho Municipal da Cidade de Chókwè 
— nomeado definitivamente para a carreira de técnico, nos termos 
do n.º 4 do artigo 15 do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes 
do Estado, aprovado pela Lei n.º 10/2017, de 1 de Agosto, e em 
conformidade com a alínea k) do n.º 2 do artigo 62 da Lei n.º 6/2018, 
de 3 de Agosto.

(Anotado pelo Tribunal Administrativo da Província de Gaza                  
a 27 de Setembro.)

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 15 de Agosto.)

Anselmo Maria Filipe Leote, concorrente classificado em 27.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 a 12 de Novembro.)

Preço — 40,00MT

IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE, E.P.


