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PROCEDIMENTO PARA RECRUTAMENTO POR MOBILIDADE NA CATEGORIA DE UM ASSISTENTE 

TÉCNICO (M/F) PARA O SERVIÇO SUB REGIONAL DO LITORAL 

ATA N.º 2 

Aos seis dias do mês de julho de 2021, reuniu o Júri designado por despacho do Senhor Vice-Presi-
dente, datado de vinte e dois de abril de dois mil e vinte e um, para análise das candidaturas recebi-
das, no âmbito do procedimento para recrutamento por mobilidade na carreira e categoria de um 
assistente técnico (m/f), constituído nesta data pelos seguintes membros:  

 Presidente: Paulo José Conceição Beliche, Chefe de Divisão do Serviço Sub-regional do Litoral;  
 1º Vogal Efetivo: Lília Graciete Zambujo Fidalgo, Chefe de Divisão de Ordenamento e Estratégia 

Territorial; 
 1º Vogal Suplente: Helena Cristina Peixe Mourato, Chefe de Divisão de Gestão Territorial e Qua-

lificação das Cidades, por impedimento da 2ª Vogal Efetiva, Maria José Vieira Cardoso dos Santos 
Ferrão, ausente por motivo de doença.  

A reunião decorreu com recurso a meios telemáticos, nos termos previstos no artigo 24.º-A do Código 
do Procedimento Administrativo, na sua redação atual, introduzida pela Lei n.º 72/2020, de 16 de 
novembro e teve por objetivo proceder à verificação das candidaturas recebidas, tendo em vista afe-
rir o cumprimento dos requisitos necessários para a sua admissão, previstos nos pontos 8 e 9 do Aviso 
de abertura do presente procedimento. 
 
O Júri constatou que não deram entrada quaisquer candidaturas no âmbito deste procedimento, pelo 
que deu o mesmo por concluído, tal como as competências que lhe estão legalmente atribuídas, nos 
termos da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na sua versão atual.  
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(Presidente) 
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(1º Vogal Efetivo) 
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(2º Vogal Suplente) 
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