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DESPACHO 
 

I. Considerando que: 
 

1. A Chefe de Divisão de Energia e Ambiente apresentou comunicação, a 14 de março de 2022, 
informando que, a cessação da sua comissão de serviço, nos termos da alínea i) do n.º 1 do artigo 
25.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na atual redação, com efeitos a partir de 2 de maio de 
2022; 

2. O júri do concurso externo de ingresso para preenchimento de um posto de trabalho da carreira 
não revista de especialista de informática, com a categoria de grau 1, nível 2 (estagiário), para 
constituição de relação jurídica de emprego público, em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, no Setor de Projeto de Inovação e Modernização, 
da Divisão de Energia e Ambiente (DEA) - Processo n.º 40/02-09, Referência c), era presidido 
pela Chefe de Divisão indicada no ponto 1.; 

3. O n.º 1 do artigo 13.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na atual redação define que o 
júri é composto, em número ímpar, por um mínimo de três membros efetivos, um dos quais 
preside e dois suplentes, trabalhadores da entidade que realiza o procedimento e ou de outro 
órgão ou serviço. 

4. Nos termos do n.º 11 do artigo 13.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro, a composição do júri pode ser alterada 
por motivos de força maior, devidamente fundamentados, nomeadamente em caso de falta de 
quórum, sendo assumidas e dada continuidade a todas as operações já efetuadas no 
procedimento. 
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II. Determino: 
 
1. A alteração da composição do júri, com os seguintes membros: 
Presidente: Josselène Cristina Oliveira Nunes Teodoro, Chefe da Divisão de Administração e 
Finanças; 

1.º Vogal efetivo: Duarte Miguel Machado Jorge, Chefe do Núcleo das Novas Tecnologias; 

2.ª Vogal efetiva: Ana Isabel da Silva Rapaz Ramos, Chefe do Núcleo de Formação, Recrutamento e 
Desenvolvimento da Divisão de Administração e Finanças; 

1.º Vogal suplente: Ana Isabel Rodrigues Nunes, Chefe da Subunidade de Finanças da Divisão de 
Administração e Finanças; 

2.º Vogal suplente: Margarida Isabel Marcelino Cândido, Técnica Superior do Núcleo de Formação, 
Recrutamento e Desenvolvimento da Divisão de Administração e Finanças. 

 
2. Publicite-se nos termos do n.º 12 do artigo 13.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, 

alterada e republicada pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro e dê-se conhecimento aos 
visados no presente Despacho. 

 

 
 
Paços do Município de Peniche, 30 de maio de 2022. 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

Henrique Bertino Batista Antunes 


