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DESPACHO N.º 7/2020 

 

ASSUNTO: Alteração da composição do júri do procedimento de constituição de reserva 

aberto pelo Aviso n.º 11257-A/2019, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 9 de julho. 

Por força da cessação de funções na Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em 

Funções Públicas (INA), de uma das vogais efetivas do júri do procedimento concursal na 

modalidade de recrutamento centralizado aberto pelo Aviso n.º 11257-A/2019, publicado no 

Diário da República, 2.ª série, de 9 de julho, na sequência do Despacho n.º 4435-A/2019, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, de 30 de abril, torna-se necessário promover a 

alteração da composição do júri do procedimento em referência, observando o disposto no n.º 

1 in fine, do artigo 36.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril. 

Assim, e em cumprimento do disposto no n.º 11 do artigo 13.º e n.º 1 do artigo 36.º, ambos da 

Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, determino o seguinte: 

1. O júri do procedimento de constituição de reserva aberto pelo Aviso n.º 11257-
A/2019, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 9 de julho, passa a ter a 
seguinte composição: 

Presidente: 

- Licenciada Isabel Maria Fonseca Ferreira, Diretora de Serviços de 
Recrutamento e Mobilidade; 

 

Primeira Vogal Efetiva: 

- Licenciada Ruth Maria Sousa Osório, técnica superior da Divisão 
de Gestão Previsional e de Competências, a qual substitui a 
Presidente nas suas faltas e impedimentos; 

 

Segunda Vogal Efetiva: 

- Licenciada Patrícia Alexandra Martins Ramos, técnica superior da 
Divisão de Recrutamento e Gestão da Mobilidade; 

 

Primeira Vogal Suplente: 

- Mestre Dora Maria da Luz Calão Luciano Paulo, técnica superior na 
Divisão de Gestão Previsional e de Competências; 

 

Segunda Vogal Suplente: 

- Licenciada Sandra Cristina de Freitas Henriques, técnica superior 
na Divisão de Gestão Previsional e de Competências. 
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2. O presente despacho produz efeitos a partir de 27 de fevereiro de 2020. 
 

3. Publicite-se no sítio da Internet desta Direção-Geral e notifique-se os 
candidatos através da Bolsa de Emprego Público, enquanto plataforma 
dedicada, em cumprimento do disposto no n.º 12 do artigo 14.º e no n.º 1 do 
artigo 37.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril. 

 

 

Lisboa, 27 de fevereiro de 2020. 

 

A Diretora-Geral, 

 

 

 

Elisabete Reis de Carvalho 
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