MARINHA DO BRASIL
\VIJAB/62!C

DIRETORIA DO PESSOAL MILITAR DA MARINHA

RIO DE JANEIRO, RJ.
Em 05 d~ março d~ 2009.

ORDK\I DE SERVIÇO N° 49/2009

Assunto;

•

Pas\ag~m e Assunção de Funções de Oficiais ~ Agradeclfiento.

Para conhccimemo dcsta Diretoria c devidos fim, lOmo público o s~gui~te;
l-PASSAGEM

DE FUNÇÕES

Passa, na presente data. as Punções de Encarregado da Divisoo de Dillriblliça" de Oficiais
(DPMM-2J) ~ Encarr~gado da S~ção d~ De,ignaçilo d~ Oficiais (DPMM-21.2) O Capitão-dc"
Corveta MIGlJTLELMOKDISI SOBRTh'HO.
2 - DISPE~SA DE FU~ÇÃO
Fica dispensado, na pr~sellte data, da função de Ajudante do Chcfc do Departamenlo de
Oficiai.~(DPMM-20.1) o Capitilo-dc"Corvcta (T) CARLOS OTÁVIO DA CONCEiÇÃO.
3 - ASSUNÇÃO

•

DE FUKÇÕES

a) Assume, na presente data, a função de Encarregado da Divisão de Distribuição dc Oficiais
(DPMM-21)o Capitão-de.Fragata A."\UNTASDA SILVA YIAMO~
.
b) A"ume, na presente dala, a funçilo de Encarregado da Seção de Designação d~ Oficiais
(DPMM-21.2) o Capitão-de-Corvcta (T) CARLOS OTÁVIO DA CONCEiÇÃO.
4 - AGRADECIMENTO
Movimentado para atender exigências de carreira, despede-,e hoje, da DPMM, o Capitão-deCorveta MIGlJEL ELI'v10KDISI SOBRINHO, que ao longo de dois anos laborou intensamente
no de,empenh" de suas tarefas à frentc da Seção de Designação de Oficiai>, COmOEnc=gado,
demonstrando elevada competência profissional, estando sempre 11allura da, m1i, complexa!;
tarefas que lhe foram confiadas.
Oficial de fino trato com características amicais, ma~ exigente na lide do cotidiano,
aprcsentou marcanteó qualidades profissionaló e morais nos processos de seleção c dcsigna~ão de
Oficiais em que conduziu, sendo tomado como exemplo para lodos aqueles que com de
conviveram e, certam~nte, muito aprenderam em lermOS de reSJl"115abiiidade,liderança e
dedicação ao serviço.
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================================================
Ao uelpedir-me do CC SOBRh'iUO não posso dei~ar de apresentar-lhe os meLL~
agradecimentos pela dedicação que emprestou a esta Diretoria. contribuindo de forma marcllJIte
para o êxito alcançado no cumprimento de noSSamissão.
Bom, vento, e pleno êxito na contlllUidade de soa carreira.
Por ordem:

Dístribllição'
_____'" DPHDM(ArqMB)
Dl'MM-20
Arquivo

•

•

