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DESPACHO 
 

 

Registo Data do Despacho Processo Serviço emissor 
 

Despacho n.º 'entrada n.º' / 2022 'data de entrada' 2021/250.10.101/9 Liliana Sofia Fernandes Duarte 

 
 

ASSUNTO: 
Alteração da composição do júri do Procedimento Concursal Comum para 1 Técnico Superior 
para a Divisão Jurídica, Fiscalização e Ambiente. 

 

Nos termos e para os efeitos do disposto nos números 11 e 12 do artigo 13.º, da 

Portaria 125-A/2019, de 30 de abril, alterada pela Portaria 12-A/2021, de 11 de janeiro 

determino, com efeitos à data da realização da prova oral de conhecimentos, a alteração da 

composição do júri do procedimento concursal comum, acima identificado, aberto por aviso 

n.º 18550/2021, publicado no Diário da República 2.ª série, n.º 191 de 30 setembro de 

2021, que passa a ter a seguinte composição: 

Presidente: Ana Filipa Dias Zorrinho 

1º Vogal Efetivo: Maria de Fátima Guiomar de Matos; 

2º Vogal Efetivo: Adélia Cristina Amaro Garcia Elavai; 

1º Vogal Suplente: Vanda Maria Correia Apolónia Santos; 

2º Vogal Suplente: Célia Maria Gonçalves. 

 

A alteração da composição do júri fundamenta-se na verificada falta de quórum na data e 

hora da realização da prova oral de conhecimentos, revelando-se necessária a designação 

imediata de um novo vogal, por forma a permitir a realização da prova. 

Nos termos dos números 11 e 12 do artigo 13.º da referida Portaria, são assumidas e dada 

continuidade a todas as operações já efetuadas no procedimento, bem como notificados os 

candidatos, e dada publicidade ao presente despacho no sítio da internet do Município. 

O Presidente da Câmara 
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