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ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
Aviso n.º 1834/2021
Sumário: Alteração da composição do júri do procedimento concursal comum para a ocupação de
um posto de trabalho para a categoria de técnico superior, aberto pelo Aviso (extrato)
n.º 103/2021.

Nos termos do disposto nos n.os 11 e 12 do artigo 13.º e da alínea d) do artigo 10.º da Portaria
n.º 125-A/2019, de 30 de abril, por despacho do Sr. Diretor Nacional de 07-01-2021, foi autorizada
a alteração da composição do júri do procedimento concursal comum para a ocupação de um
posto de trabalho de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, para a categoria de técnico superior, da carreira de técnico superior, aberto pelo
Aviso (extrato) n.º 103/2021, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 3, de 6 de janeiro e
publicitado na Bolsa de Emprego Público com o código OE202101/0099, passando o júri do referido
procedimento concursal a ser constituído por:
Presidente: Coronel, João Manuel da Conceição de Oliveira, Coordenador do Gabinete de
Inspeção.
1.º vogal efetivo, Ana Isabel Timóteo Silva Fernandes, Chefe de Núcleo do Gabinete de Relações Internacionais, Cooperação e Relações Públicas, que substitui o presidente nas suas faltas
e impedimentos.
2.º vogal efetivo: Maria João Mano Pinto, Técnica Superior do Gabinete de Recursos Humanos.
1.º vogal suplente — Vanda Eduarda Matos Oliveira, Técnica Superior do Gabinete de Recursos Humanos 2.º vogal suplente — Miguel Diogo Dinis Machaz Galamba Vieira, Inspetor do
Gabinete de Inspeção.
A alteração da composição do júri fundamentou-se na circunstância do anterior presidente ter
pedido a escusa de intervir no procedimento concursal.
Nos termos do n.º 11 do artigo 13.º da referida Portaria n.º 125-A/2019, são assumidas e dada
continuidade a todas as operações já efetuadas no procedimento.
19 de janeiro de 2021. — A Coordenadora do Gabinete de Recursos Humanos, Ana Luísa
Fernandes Ribeiro.
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