
 

 

DESPACHO 124 / 22 

 

Alteração da composição do Júri referente ao procedimento concursal comum para constituição de 

reserva de recrutamento para contratação de assistentes operacionais, auxiliares de ação educativa, grau 

de complexidade 1, em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto. 

Aviso N.º 12576/2022. Código da Bolsa de Emprego Público: OE202206/0769. 

 

Considerando que a Assistente Técnica Lígia Vânia Amorim Cruz, membro do júri, apresentou declaração 

de impedimento;  

 

Considerando que outros membros do júri se encontram em gozo de férias, implicando a falta de quórum; 

  

Considerando a urgência no término do procedimento atendendo às datas fixadas para o início do novo 

ano letivo, verificou-se a necessidade de alteração da constituição do júri do concurso;  

 

Assim, no uso da competência que me confere o artigo 12. º da Portaria n. º125-A/2019, de 30 de abril, 

alterada e republicada pela Portaria n. º12-A/2021, de 11 de janeiro, conciliado com o n.º 11 do artigo 13.º 

da referida lei, o Júri do procedimento em causa passará a ter a seguinte composição: 

 

PRESIDENTE – A Dirigente Intermédia de 3.º Grau da Unidade Administração e Gestão Educativa, Dra. 

Maria Madalena Rocha Seabra;  

VOGAIS EFETIVOS – A Dirigente Intermédia de 3.º Grau, nomeada em regime de substituição da 

Unidade de Gestão Transferência de Competências e Planeamento Estratégico, Dra. Isabel Alexandra 

Almeida Barbosa, designada para substituir a presidente do júri nas suas faltas e impedimentos e a 

Técnica Superior Licenciada em Educação, Dra. Sandra Maria Cardoso dos Santos Sousa; 

VOGAIS SUPLENTES – A Assistente Técnica, Maria Alzira Ferreira da Silva e o Fiscal, Ricardo 

Alexandre Santos Azevedo Silva. 

 

Para efeitos do n.º 12 do artigo 13.º da referida lei, a nova composição do Júri, será divulgada na página 

eletrónica do Município e todos os candidatos serão notificados por e-mail deste facto. 

 

Paredes, 10 agosto de 2022                         

O Presidente da Câmara, 
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