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do Ministério Público

Despachos 

De 20 de Dezembro de 2021:                                                                                                                      
Mateus Armando Chavana — nomeado, provisoriamente, escriturário 

judicial distrital, escalão 1, carreira de assistente de oficial de 
justiça, no quadro de pessoal da Procuradoria Distrital da República 
- Marracuene, por ter sido aprovado no concurso de ingresso, com 
a classificação de 14,39 valores, no lugar criado, dotado e não 
provido, nos termos da alínea d), n.º 1, do artigo 43 da Lei n.º 4/2017,                                                                                                       
de 18 de Janeiro, conjugada com o n.º 3 do artigo 15 e o n.º 1 do 
artigo 35, todos do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do 
Estado, aprovado pela Lei n.º 10/2017, de 1 de Agosto,  e o n.º 1 do 
Regulamento do Subsistema de Carreira e Remunerações, aprovado 
pelo Decreto n.º 30/2018, de 22 de Maio.

Neizia Teresa Maurício Ezequiel — nomeada, provisoriamente, oficial 
de diligências distrital, escalão 1, carreira de assistente de oficial de 
justiça, no quadro de pessoal da Procuradoria Distrital da República 
- Marracuene, por ter sido aprovada no concurso de ingresso, com 
a classificação de 14,25 valores, no lugar criado, dotado e não 
provido, nos termos da alínea d), n.º 1, do artigo 43 da Lei n.º 4/2017,                                                                                                   
de 18 de Janeiro, conjugada com o n.º 3 do artigo 15 e o n.º 1 do 
artigo 35, todos do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do 
Estado, aprovado pela Lei n.º 10/2017, de 1 de Agosto,  e o n.º 1 do 
Regulamento do Subsistema de Carreira e Remunerações, aprovado 
pelo Decreto n.º 30/2018, de 22 de Maio.

Ricardina Américo Macie — nomeada, provisoriamente, escriturária 
judicial distrital, escalão 1, carreira de assistente de oficial de 
justiça, no quadro de pessoal da Procuradoria da República - Cidade 
da Matola, por ter sido aprovada no concurso de ingresso, com a 
classificação de 16,92 valores, no lugar criado, dotado e não provido, 
nos termos da alínea d), n.º 1, do artigo 43 da Lei n.º 4/2017,                                                                              
de 18 de Janeiro, conjugada com o n.º 3 do artigo 15 e o n.º 1 do 
artigo 35, todos do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do 

Estado, aprovado pela Lei n.º 10/2017, de 1 de Agosto,  e o n.º 1 do 
Regulamento do Subsistema de Carreira e Remunerações, aprovado 
pelo Decreto n.º 30/2018, de 22 de Maio.

(Visados pelo Tribunal Administrativo a 15 de Fevereiro de 2022.)

Alfredo Abibo Alfredo Secretário — nomeado, provisoriamente, 
oficial de diligências distrital, escalão 1, carreira de assistente de 
oficial de justiça, no quadro de pessoal da Procuradoria Distrital da 
República - Manica, por ter sido aprovado no concurso de ingresso, 
com a classificação de 14,83 valores, no lugar criado, dotado e não 
provido, nos termos da alínea d), n.º 1, do artigo 43 da Lei n.º 4/2017, 
de 18 de Janeiro, conjugada com o n.º 3 do artigo 15 e o n.º 1 do 
artigo 35, todos do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do 
Estado, aprovado pela Lei n.º 10/2017, de 1 de Agosto,  e o n.º 1 do 
Regulamento do Subsistema de Carreira e Remunerações, aprovado 
pelo Decreto n.º 30/2018, de 22 de Maio. (Visado pelo Tribunal 
Administrativo a 17 de Janeiro de 2022.)

Ângela Azarias Bila — nomeada, provisoriamente, escriturária judicial 
distrital, escalão 1, carreira de assistente de oficial de justiça, no 
quadro de pessoal da Procuradoria da República - Cidade de Xai-Xai, 
por ter sido aprovada no concurso de ingresso, com a classificação 
de 13,50 valores, no lugar criado, dotado e não provido, nos termos 
da alínea d), n.º 1, do artigo 43 da Lei n.º 4/2017, de 18 de Janeiro, 
conjugada com o n.º 3 do artigo 15 e o n.º 1 do artigo 35, todos 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, aprovado 
pela Lei n.º 10/2017, de 1 de Agosto,  e o n.º 1 do Regulamento 
do Subsistema de Carreira e Remunerações, aprovado pelo Decreto                  
n.º 30/2018, de 22 de Maio.

Celina Curiana Mindo — nomeada, provisoriamente, oficial de 
diligências distrital, escalão 1, carreira de assistente de oficial 
de justiça, no quadro de pessoal da Procuradoria Distrital da 
República - Boane, por ter sido aprovada no concurso de ingresso, 
com a classificação de 14,92 valores, no lugar criado, dotado e não 
provido, nos termos da alínea d), n.º 1, do artigo 43 da Lei n.º 4/2017,                                                                                
de 18 de Janeiro, conjugada com o n.º 3 do artigo 15 e o n.º 1 do 
artigo 35, todos do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do 
Estado, aprovado pela Lei n.º 10/2017, de 1 de Agosto,  e o n.º 1 do 
Regulamento do Subsistema de Carreira e Remunerações, aprovado 
pelo Decreto n.º 30/2018, de 22 de Maio.

Cesaltina Emilicate Jaime Sultane — nomeada, provisoriamente, oficial 
de diligências distrital, escalão 1, carreira de assistente de oficial de 
justiça, no quadro de pessoal da Procuradoria Distrital da República 
- Matutuíne, por ter sido aprovada no concurso de ingresso, com a 
classificação de 13,33 valores, no lugar criado, dotado e não provido, 
nos termos da alínea d), n.º 1, do artigo 43 da Lei n.º 4/2017,                                                                     
de 18 de Janeiro, conjugada com o n.º 3 do artigo 15 e o n.º 1 do 
artigo 35, todos do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do 
Estado, aprovado pela Lei n.º 10/2017, de 1 de Agosto,  e o n.º 1 do 
Regulamento do Subsistema de Carreira e Remunerações, aprovado 
pelo Decreto n.º 30/2018, de 22 de Maio.
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Genifa da Luísa Gideon Jamela — nomeada, provisoriamente, 
escriturária judicial distrital, escalão 1, carreira de assistente de 
oficial de justiça, no quadro de pessoal da Procuradoria Distrital da 
República - Jangamo, por ter sido aprovada no concurso de ingresso, 
com a classificação de 14,08 valores, no lugar criado, dotado e não 
provido, nos termos da alínea d), n.º 1, do artigo 43 da Lei n.º 4/2017, 
de 18 de Janeiro, conjugada com o n.º 3 do artigo 15 e o n.º 1 do 
artigo 35, todos do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do 
Estado, aprovado pela Lei n.º 10/2017, de 1 de Agosto,  e o n.º 1 do 
Regulamento do Subsistema de Carreira e Remunerações, aprovado 
pelo Decreto n.º 30/2018, de 22 de Maio.

Hilário Domingos Chelene Júnior — nomeado, provisoriamente, 
oficial de diligências distrital, escalão 1, carreira de assistente de 
oficial de justiça, no quadro de pessoal da Procuradoria da República 
- Cidade de Xai-Xai, por ter sido aprovado no concurso de ingresso, 
com a classificação de 14,75 valores, no lugar criado, dotado e não 
provido, nos termos da alínea d), n.º 1, do artigo 43 da Lei n.º 4/2017, 
de 18 de Janeiro, conjugada com o n.º 3 do artigo 15 e o n.º 1 do 
artigo 35, todos do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do 
Estado, aprovado pela Lei n.º 10/2017, de 1 de Agosto,  e o n.º 1 do 
Regulamento do Subsistema de Carreira e Remunerações, aprovado 
pelo Decreto n.º 30/2018, de 22 de Maio.

Leomina Albino Vilanculos — nomeada, provisoriamente, escriturária 
judicial distrital, escalão 1, carreira de assistente de oficial de 
justiça, no quadro de pessoal da Procuradoria Distrital da República 
- Homoíne, por ter sido aprovada no concurso de ingresso, com a 
classificação de 13,50 valores, no lugar criado, dotado e não provido, 
nos termos da alínea d), n.º 1, do artigo 43 da Lei n.º 4/2017,                                                                              
de 18 de Janeiro, conjugada com o n.º 3 do artigo 15 e o n.º 1 do 
artigo 35, todos do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do 
Estado, aprovado pela Lei n.º 10/2017, de 1 de Agosto,  e o n.º 1 do 
Regulamento do Subsistema de Carreira e Remunerações, aprovado 
pelo Decreto n.º 30/2018, de 22 de Maio.

Luísa Luís Ricardo — nomeada, provisoriamente, escriturária judicial 
distrital, escalão 1, carreira de assistente de oficial de justiça, no 
quadro de pessoal da Procuradoria Distrital da República - Vandúzi, 
por ter sido aprovada no concurso de ingresso, com a classificação 
de 14,25 valores, no lugar criado, dotado e não provido, nos termos 
da alínea d), n.º 1, do artigo 43 da Lei n.º 4/2017, de 18 de Janeiro, 
conjugada com o n.º 3 do artigo 15 e o n.º 1 do artigo 35, todos 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, aprovado 
pela Lei n.º 10/2017, de 1 de Agosto,  e o n.º 1 do Regulamento 
do Subsistema de Carreira e Remunerações, aprovado pelo Decreto                
n.º 30/2018, de 22 de Maio.

Ludovina Natália da Cristina Bungala — nomeada, provisoriamente, 
escriturária judicial distrital, escalão 1, carreira de assistente de 
oficial de justiça, no quadro de pessoal da Procuradoria Distrital da 
República - Báruè, por ter sido aprovada no concurso de ingresso, 
com a classificação de 13,50 valores, no lugar criado, dotado e não 
provido, nos termos da alínea d), n.º 1, do artigo 43 da Lei n.º 4/2017, 
de 18 de Janeiro, conjugada com o n.º 3 do artigo 15 e o n.º 1 do 
artigo 35, todos do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do 
Estado, aprovado pela Lei n.º 10/2017, de 1 de Agosto,  e o n.º 1 do 
Regulamento do Subsistema de Carreira e Remunerações, aprovado 
pelo Decreto n.º 30/2018, de 22 de Maio.

Momed Abdul Correia — nomeado, provisoriamente, escriturário 
judicial distrital, escalão 1, carreira de assistente de oficial de justiça, 
no quadro de pessoal da Procuradoria Distrital da República - 
Chongoene, por ter sido aprovado no concurso de ingresso, com a 
classificação de 11,92 valores, no lugar criado, dotado e não provido, 
nos termos da alínea d), n.º 1, do artigo 43 da Lei n.º 4/2017, de 
18 de Janeiro, conjugada com o n.º 3 do artigo 15 e o n.º 1 do 
artigo 35, todos do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do 

Estado, aprovado pela Lei n.º 10/2017, de 1 de Agosto,  e o n.º 1 do 
Regulamento do Subsistema de Carreira e Remunerações, aprovado 
pelo Decreto n.º 30/2018, de 22 de Maio.

Matilde José Limónio Madeira — nomeada, provisoriamente, 
escriturária judicial distrital, escalão 1, carreira de assistente de 
oficial de justiça, no quadro de pessoal da Procuradoria da República 
- Cidade de Chimoio, por ter sido aprovada no concurso de ingresso, 
com a classificação de 13,67 valores, no lugar criado, dotado e não 
provido, nos termos da alínea d), n.º 1, do artigo 43 da Lei n.º 4/2017, 
de 18 de Janeiro, conjugada com o n.º 3 do artigo 15 e o n.º 1 do 
artigo 35, todos do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do 
Estado, aprovado pela Lei n.º 10/2017, de 1 de Agosto,  e o n.º 1 do 
Regulamento do Subsistema de Carreira e Remunerações, aprovado 
pelo Decreto n.º 30/2018, de 22 de Maio.

Názia Jubeida Kaba — nomeada, provisoriamente, escriturária judicial 
distrital, escalão 1, carreira de assistente de oficial de justiça, no 
quadro de pessoal da Procuradoria da República - Cidade de Nampula, 
por ter sido aprovada no concurso de ingresso, com a classificação 
de 15,00 valores, no lugar criado, dotado e não provido, nos termos 
da alínea d), n.º 1, do artigo 43 da Lei n.º 4/2017, de 18 de Janeiro, 
conjugada com o n.º 3 do artigo 15 e o n.º 1 do artigo 35, todos 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, aprovado 
pela Lei n.º 10/2017, de 1 de Agosto,  e o n.º 1 do Regulamento 
do Subsistema de Carreira e Remunerações, aprovado pelo Decreto                
n.º 30/2018, de 22 de Maio.

Neurocia Justino Rafael — nomeada, provisoriamente, escriturária 
judicial distrital, escalão 1, carreira de assistente de oficial de justiça, 
no quadro de pessoal da Procuradoria da República - Cidade da Beira, 
por ter sido aprovada no concurso de ingresso, com a classificação 
de 15,75 valores, no lugar criado, dotado e não provido, nos termos 
da alínea d), n.º 1, do artigo 43 da Lei n.º 4/2017, de 18 de Janeiro, 
conjugada com o n.º 3 do artigo 15 e o n.º 1 do artigo 35, todos 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, aprovado 
pela Lei n.º 10/2017, de 1 de Agosto,  e o n.º 1 do Regulamento 
do Subsistema de Carreira e Remunerações, aprovado pelo Decreto                
n.º 30/2018, de 22 de Maio.

Tara Cármen Tomás Meque Tembe — nomeada, provisoriamente, 
escriturária judicial distrital, escalão 1, carreira de assistente de 
oficial de justiça, no quadro de pessoal da Procuradoria da República 
- Distrito Municipal KaMpfumo, por ter sido aprovada no concurso 
de ingresso, com a classificação de 15,50 valores, no lugar criado, 
dotado e não provido, nos termos da alínea d), n.º 1, do artigo 43 da 
Lei n.º 4/2017, de 18 de Janeiro, conjugada com o n.º 3 do artigo 15 
e o n.º 1 do artigo 35, todos do Estatuto Geral dos Funcionários e 
Agentes do Estado, aprovado pela Lei n.º 10/2017, de 1 de Agosto,  e 
o n.º 1 do Regulamento do Subsistema de Carreira e Remunerações, 
aprovado pelo Decreto n.º 30/2018, de 22 de Maio.

(Visados pelo Tribunal Administrativo a 27 de Janeiro de 2022.)

Assane Ali Age — nomeado, provisoriamente, oficial de diligências 
distrital, escalão 1, carreira de assistente de oficial de justiça, no 
quadro de pessoal da Procuradoria da República - Distrito Municipal 
KaMpfumo, por ter sido aprovado no concurso de ingresso, com a 
classificação de 13,45 valores, no lugar criado, dotado e não provido, 
nos termos da alínea d), n.º 1, do artigo 43 da Lei n.º 4/2017,                                                                                 
de 18 de Janeiro, conjugada com o n.º 3 do artigo 15 e o n.º 1 do 
artigo 35, todos do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do 
Estado, aprovado pela Lei n.º 10/2017, de 1 de Agosto,  e o n.º 1 do 
Regulamento do Subsistema de Carreira e Remunerações, aprovado 
pelo Decreto n.º 30/2018, de 22 de Maio.

Abuchina António Pedro — nomeada, provisoriamente, oficial de 
diligências distrital, escalão 1, carreira de assistente de oficial 
de justiça, no quadro de pessoal da Procuradoria da República - 
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Cidade da Matola, por ter sido aprovada no concurso de ingresso, 
com a classificação de 13,83 valores, no lugar criado, dotado e não 
provido, nos termos da alínea d), n.º 1, do artigo 43 da Lei n.º 4/2017,                                                                                   
de 18 de Janeiro, conjugada com o n.º 3 do artigo 15 e o n.º 1 do 
artigo 35, todos do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do 
Estado, aprovado pela Lei n.º 10/2017, de 1 de Agosto,  e o n.º 1 do 
Regulamento do Subsistema de Carreira e Remunerações, aprovado 
pelo Decreto n.º 30/2018, de 22 de Maio.

Assunção Rufino de Castro — nomeada, provisoriamente, oficial de 
diligências distrital, escalão 1, carreira de assistente de oficial de 
justiça, no quadro de pessoal da Procuradoria da República - Cidade 
de Nampula, por ter sido aprovada no concurso de ingresso, com 
a classificação de 15,25 valores, no lugar criado, dotado e não 
provido, nos termos da alínea d), n.º 1, do artigo 43 da Lei n.º 4/2017,                        
de 18 de Janeiro, conjugada com o n.º 3 do artigo 15 e o n.º 1 do 
artigo 35, todos do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do 
Estado, aprovado pela Lei n.º 10/2017, de 1 de Agosto,  e o n.º 1 do 
Regulamento do Subsistema de Carreira e Remunerações, aprovado 
pelo Decreto n.º 30/2018, de 22 de Maio.

Américo Simão Letela — nomeado, provisoriamente, oficial de 
diligências distrital, escalão 1, carreira de assistente de oficial de 
justiça, no quadro de pessoal da Procuradoria Distrital da República 
- Morrumbene, por ter sido aprovado no concurso de ingresso, 
com a classificação de 14,25 valores, no lugar criado, dotado e não 
provido, nos termos da alínea d), n.º 1, do artigo 43 da Lei n.º 4/2017, 
de 18 de Janeiro, conjugada com o n.º 3 do artigo 15 e o n.º 1 do 
artigo 35, todos do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do 
Estado, aprovado pela Lei n.º 10/2017, de 1 de Agosto,  e o n.º 1 do 
Regulamento do Subsistema de Carreira e Remunerações, aprovado 
pelo Decreto n.º 30/2018, de 22 de Maio.

Amone Titos Chaicomo Júnior — nomeado, provisoriamente, 
escriturário judicial distrital, escalão 1, carreira de assistente de 
oficial de justiça, no quadro de pessoal da Procuradoria Distrital 
da República - Funhalouro, por ter sido aprovado no concurso de 
ingresso, com a classificação de 13,67 valores, no lugar criado, 
dotado e não provido, nos termos da alínea d), n.º 1, do artigo 43 
da Lei n.º 4/2017, de 18 de Janeiro, conjugada com o n.º 3 do artigo 15 
e o n.º 1 do artigo 35, todos do Estatuto Geral dos Funcionários e 
Agentes do Estado, aprovado pela Lei n.º 10/2017, de 1 de Agosto,  e 
o n.º 1 do Regulamento do Subsistema de Carreira e Remunerações, 
aprovado pelo Decreto n.º 30/2018, de 22 de Maio.

Basílio Boaventura Cumbe — nomeado, provisoriamente, oficial 
de diligências distrital, escalão 1, carreira de assistente de oficial 
de justiça, no quadro de pessoal da Procuradoria Distrital da 
República - Mapai, por ter sido aprovado no concurso de ingresso, 
com a classificação de 12,33 valores, no lugar criado, dotado e não 
provido, nos termos da alínea d), n.º 1, do artigo 43 da Lei n.º 4/2017,                                                                                  
de 18 de Janeiro, conjugada com o n.º 3 do artigo 15 e o n.º 1 do 
artigo 35, todos do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do 
Estado, aprovado pela Lei n.º 10/2017, de 1 de Agosto,  e o n.º 1 do 
Regulamento do Subsistema de Carreira e Remunerações, aprovado 
pelo Decreto n.º 30/2018, de 22 de Maio.

Cristina Agostinho Mandlate — nomeada, provisoriamente, escriturária 
judicial distrital, escalão 1, carreira de assistente de oficial de justiça, 
no quadro de pessoal da Procuradoria da República - Cidade de 
Inhambane, por ter sido aprovada no concurso de ingresso, com a 
classificação de 12,78 valores, no lugar criado, dotado e não provido, 
nos termos da alínea d), n.º 1, do artigo 43 da Lei n.º 4/2017,                                                                              
de 18 de Janeiro, conjugada com o n.º 3 do artigo 15 e o n.º 1 do 
artigo 35, todos do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do 
Estado, aprovado pela Lei n.º 10/2017, de 1 de Agosto,  e o n.º 1 do 
Regulamento do Subsistema de Carreira e Remunerações, aprovado 
pelo Decreto n.º 30/2018, de 22 de Maio.

Cristina Canaulo Aristides — nomeada, provisoriamente, oficial de 
diligências distrital, escalão 1, carreira de assistente de oficial de 
justiça, no quadro de pessoal da Procuradoria Distrital da República 
- Machava, por ter sido aprovada no concurso de ingresso, com a 
classificação de 15,88 valores, no lugar criado, dotado e não provido, 
nos termos da alínea d), n.º 1, do artigo 43 da Lei n.º 4/2017,                                                                              
de 18 de Janeiro, conjugada com o n.º 3 do artigo 15 e o n.º 1 do 
artigo 35, todos do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do 
Estado, aprovado pela Lei n.º 10/2017, de 1 de Agosto,  e o n.º 1 do 
Regulamento do Subsistema de Carreira e Remunerações, aprovado 
pelo Decreto n.º 30/2018, de 22 de Maio.

Daúda Essumaila — nomeada, provisoriamente, oficial de diligências 
distrital, escalão 1, carreira de assistente de oficial de justiça, no 
quadro de pessoal da Procuradoria da República - Distrito Municipal 
KaMavota, por ter sido aprovada no concurso de ingresso, com a 
classificação de 13,37 valores, no lugar criado, dotado e não provido, 
nos termos da alínea d), n.º 1, do artigo 43 da Lei n.º 4/2017,                                                                          
de 18 de Janeiro, conjugada com o n.º 3 do artigo 15 e o n.º 1 do 
artigo 35, todos do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do 
Estado, aprovado pela Lei n.º 10/2017, de 1 de Agosto,  e o n.º 1 do 
Regulamento do Subsistema de Carreira e Remunerações, aprovado 
pelo Decreto n.º 30/2018, de 22 de Maio.

Elizete Júlio Lome — nomeada, provisoriamente, oficial de diligências 
distrital, escalão 1, carreira de assistente de oficial de justiça, no 
quadro de pessoal da Procuradoria Distrital da República - Liupo, 
por ter sido aprovada no concurso de ingresso, com a classificação 
de 14,75 valores, no lugar criado, dotado e não provido, nos termos 
da alínea d), n.º 1, do artigo 43 da Lei n.º 4/2017, de 18 de Janeiro, 
conjugada com o n.º 3 do artigo 15 e o n.º 1 do artigo 35, todos 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, aprovado 
pela Lei n.º 10/2017, de 1 de Agosto,  e o n.º 1 do Regulamento 
do Subsistema de Carreira e Remunerações, aprovado pelo Decreto                 
n.º 30/2018, de 22 de Maio.

Elves Rui Farnela — nomeado, provisoriamente, escriturário judicial 
distrital, escalão 1, carreira de assistente de oficial de justiça, no 
quadro de pessoal da Procuradoria Distrital da República - Moatize, 
por ter sido aprovado no concurso de ingresso, com a classificação 
de 16,00 valores, no lugar criado, dotado e não provido, nos termos 
da alínea d), n.º 1, do artigo 43 da Lei n.º 4/2017, de 18 de Janeiro, 
conjugada com o n.º 3 do artigo 15 e o n.º 1 do artigo 35, todos 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, aprovado 
pela Lei n.º 10/2017, de 1 de Agosto,  e o n.º 1 do Regulamento 
do Subsistema de Carreira e Remunerações, aprovado pelo Decreto                 
n.º 30/2018, de 22 de Maio.

Felisberto Dito Ricardo Nhassavela — nomeado, provisoriamente, 
oficial de diligências distrital, escalão 1, carreira de assistente de 
oficial de justiça, no quadro de pessoal da Procuradoria Distrital 
da República - Mecanhelas, por ter sido aprovado no concurso de 
ingresso, com a classificação de 14,75 valores, no lugar criado, 
dotado e não provido, nos termos da alínea d), n.º 1, do artigo 43 
da Lei n.º 4/2017, de 18 de Janeiro, conjugada com o n.º 3 do artigo 15 
e o n.º 1 do artigo 35, todos do Estatuto Geral dos Funcionários e 
Agentes do Estado, aprovado pela Lei n.º 10/2017, de 1 de Agosto,  e 
o n.º 1 do Regulamento do Subsistema de Carreira e Remunerações, 
aprovado pelo Decreto n.º 30/2018, de 22 de Maio.

Felismina Vicente Monjane — nomeada, provisoriamente, oficial 
de diligências distrital, escalão 1, carreira de assistente de oficial 
de justiça, no quadro de pessoal da Procuradoria Distrital da 
República - Gurúè, por ter sido aprovada no concurso de ingresso, 
com a classificação de 13,42 valores, no lugar criado, dotado e não 
provido, nos termos da alínea d), n.º 1, do artigo 43 da Lei n.º 4/2017, 
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de 18 de Janeiro, conjugada com o n.º 3 do artigo 15 e o n.º 1 do 
artigo 35, todos do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do 
Estado, aprovado pela Lei n.º 10/2017, de 1 de Agosto,  e o n.º 1 do 
Regulamento do Subsistema de Carreira e Remunerações, aprovado 
pelo Decreto n.º 30/2018, de 22 de Maio.

Gilda Eugénio Promoja — nomeada, provisoriamente, oficial de 
diligências distrital, escalão 1, carreira de assistente de oficial de 
justiça, no quadro de pessoal da Procuradoria Distrital da República 
- Massinga, por ter sido aprovada no concurso de ingresso, com a 
classificação de 12,75 valores, no lugar criado, dotado e não provido, 
nos termos da alínea d), n.º 1, do artigo 43 da Lei n.º 4/2017,                                                                                
de 18 de Janeiro, conjugada com o n.º 3 do artigo 15 e o n.º 1 do 
artigo 35, todos do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do 
Estado, aprovado pela Lei n.º 10/2017, de 1 de Agosto,  e o n.º 1 do 
Regulamento do Subsistema de Carreira e Remunerações, aprovado 
pelo Decreto n.º 30/2018, de 22 de Maio.

Leonor João Baptista — nomeada, provisoriamente, oficial de diligências 
distrital, escalão 1, carreira de assistente de oficial de justiça, no quadro 
de pessoal da Procuradoria Distrital da República - Magude, por 
ter sido aprovada no concurso de ingresso, com a classificação                           
de 15,08 valores, no lugar criado, dotado e não provido, nos termos da                                                                                                                                
alínea d), n.º 1, do artigo 43 da Lei n.º 4/2017, de 18 de Janeiro, 
conjugada com o n.º 3 do artigo 15 e o n.º 1 do artigo 35, todos 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, aprovado 
pela Lei n.º 10/2017, de 1 de Agosto,  e o n.º 1 do Regulamento 
do Subsistema de Carreira e Remunerações, aprovado pelo Decreto                
n.º 30/2018, de 22 de Maio.

Manuel João Furai — nomeado, provisoriamente, oficial de diligências 
distrital, escalão 1, carreira de assistente de oficial de justiça, no 
quadro de pessoal da Procuradoria Distrital da República - Búzi, 
por ter sido aprovado no concurso de ingresso, com a classificação                     
de 13,67 valores, no lugar criado, dotado e não provido, nos termos 
da alínea d), n.º 1, do artigo 43 da Lei n.º 4/2017, de 18 de Janeiro, 
conjugada com o n.º 3 do artigo 15 e o n.º 1 do artigo 35, todos 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, aprovado 
pela Lei n.º 10/2017, de 1 de Agosto,  e o n.º 1 do Regulamento 
do Subsistema de Carreira e Remunerações, aprovado pelo Decreto                 
n.º 30/2018, de 22 de Maio.

Marcela Vicente Pedro — nomeada, provisoriamente, oficial de 
diligências distrital, escalão 1, carreira de assistente de oficial de 
justiça, no quadro de pessoal da Procuradoria da República - Cidade 
de Quelimane, por ter sido aprovada no concurso de ingresso, com 
a classificação de 13,25 valores, no lugar criado, dotado e não 
provido, nos termos da alínea d), n.º 1, do artigo 43 da Lei n.º 4/2017,                         
de 18 de Janeiro, conjugada com o n.º 3 do artigo 15 e o n.º 1 do 
artigo 35, todos do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do 
Estado, aprovado pela Lei n.º 10/2017, de 1 de Agosto,  e o n.º 1 do 
Regulamento do Subsistema de Carreira e Remunerações, aprovado 
pelo Decreto n.º 30/2018, de 22 de Maio.

Nilton Neves Marrengula — nomeado, provisoriamente, oficial de 
diligências distrital, escalão 1, carreira de assistente de oficial de 
justiça, no quadro de pessoal da Procuradoria Distrital da República 
- Cuamba, por ter sido aprovado no concurso de ingresso, com a 
classificação de 15,42 valores, no lugar criado, dotado e não provido, 
nos termos da alínea d), n.º 1, do artigo 43 da Lei n.º 4/2017,                         
de 18 de Janeiro, conjugada com o n.º 3 do artigo 15 e o n.º 1 do 
artigo 35, todos do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do 
Estado, aprovado pela Lei n.º 10/2017, de 1 de Agosto,  e o n.º 1 do 
Regulamento do Subsistema de Carreira e Remunerações, aprovado 
pelo Decreto n.º 30/2018, de 22 de Maio.

Páscoa Feliciano Fernandes — nomeada, provisoriamente, escriturária 
judicial distrital, escalão 1, carreira de assistente de oficial de 
justiça, no quadro de pessoal da Procuradoria da República - Distrito 
Municipal KaMavota, por ter sido aprovada no concurso de ingresso, 
com a classificação de 12,76 valores, no lugar criado, dotado e não 
provido, nos termos da alínea d), n.º 1, do artigo 43 da Lei n.º 4/2017, 
de 18 de Janeiro, conjugada com o n.º 3 do artigo 15 e o n.º 1 do 
artigo 35, todos do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do 
Estado, aprovado pela Lei n.º 10/2017, de 1 de Agosto,  e o n.º 1 do 
Regulamento do Subsistema de Carreira e Remunerações, aprovado 
pelo Decreto n.º 30/2018, de 22 de Maio.

Rute Alberto Malendza — nomeada, provisoriamente, escriturária 
judicial distrital, escalão 1, carreira de assistente de oficial de 
justiça, no quadro de pessoal da Procuradoria Distrital da República 
- Machava, por ter sido aprovada no concurso de ingresso, com a 
classificação de 15,75 valores, no lugar criado, dotado e não provido, 
nos termos da alínea d), n.º 1, do artigo 43 da Lei n.º 4/2017,                                                                   
de 18 de Janeiro, conjugada com o n.º 3 do artigo 15 e o n.º 1 do 
artigo 35, todos do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do 
Estado, aprovado pela Lei n.º 10/2017, de 1 de Agosto,  e o n.º 1 do 
Regulamento do Subsistema de Carreira e Remunerações, aprovado 
pelo Decreto n.º 30/2018, de 22 de Maio.

Sufia Carlos Nhaca — nomeada, provisoriamente, escriturária judicial 
distrital, escalão 1, carreira de assistente de oficial de justiça, no 
quadro de pessoal da Procuradoria Distrital da República - Nacala-
-Porto, por ter sido aprovada no concurso de ingresso, com a 
classificação de 13,64 valores, no lugar criado, dotado e não provido, 
nos termos da alínea d), n.º 1, do artigo 43 da Lei n.º 4/2017,                                                                                                 
de 18 de Janeiro, conjugada com o n.º 3 do artigo 15 e o n.º 1 do 
artigo 35, todos do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do 
Estado, aprovado pela Lei n.º 10/2017, de 1 de Agosto,  e o n.º 1 do 
Regulamento do Subsistema de Carreira e Remunerações, aprovado 
pelo Decreto n.º 30/2018, de 22 de Maio.

Stélio Limpo — nomeado, provisoriamente, oficial de diligências 
distrital, escalão 1, carreira de assistente de oficial de justiça, no 
quadro de pessoal da Procuradoria Distrital da República - Gorongosa, 
por ter sido aprovado no concurso de ingresso, com a classificação 
de 12,50 valores, no lugar criado, dotado e não provido, nos termos 
da alínea d), n.º 1, do artigo 43 da Lei n.º 4/2017, de 18 de Janeiro, 
conjugada com o n.º 3 do artigo 15 e o n.º 1 do artigo 35, todos 
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, aprovado 
pela Lei n.º 10/2017, de 1 de Agosto,  e o n.º 1 do Regulamento 
do Subsistema de Carreira e Remunerações, aprovado pelo Decreto                 
n.º 30/2018, de 22 de Maio.

Tânia Denise José Machohe — nomeada, provisoriamente, escriturária 
judicial distrital, escalão 1, carreira de assistente de oficial de justiça, 
no quadro de pessoal da Procuradoria Distrital da República - 
Distrito Municipal KaMpfumo, por ter sido aprovada no concurso 
de ingresso, com a classificação de 11,78 valores, no lugar criado, 
dotado e não provido, nos termos da alínea d), n.º 1, do artigo 43 da 
Lei n.º 4/2017, de 18 de Janeiro, conjugada com o n.º 3 do artigo 15 
e o n.º 1 do artigo 35, todos do Estatuto Geral dos Funcionários e 
Agentes do Estado, aprovado pela Lei n.º 10/2017, de 1 de Agosto,  e 
o n.º 1 do Regulamento do Subsistema de Carreira e Remunerações, 
aprovado pelo Decreto n.º 30/2018, de 22 de Maio.

(Visados pelo Tribunal Administrativo a 28 de Janeiro de 2022.)


