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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

Aviso n.º 13755/2019

Sumário: Alteração da composição do júri do procedimento concursal comum de recrutamento 
para ocupação de três postos de trabalho em regime de contrato de trabalho em fun-
ções públicas a termo resolutivo incerto.

Alteração da composição do júri do procedimento concursal comum de recrutamento para ocu-
pação de 3 postos de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas a 
termo resolutivo incerto, previstos e não ocupados no mapa de pessoal da Freguesia de 
Santo António.

No seguimento dos pedidos de escusas, apresentados por Lara Eduarda Pereira Preto, 2.ª Vogal 
Efetiva, os quais tiveram deliberação favorável por parte da Junta de Freguesia de Santo António 
(Lisboa), importa alterar a composição do júri em observância do disposto do n.º 8 do artigo 21.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril.

Assim, torna -se público que, em consequência das deliberações de 1 de julho de 2019 da 
Junta de Freguesia de Santo António (Lisboa), procede -se à alteração da composição dos júris 
dos procedimentos concursais comuns de recrutamento para ocupação de três postos de traba-
lho em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto, um para 
a carreira e categoria de técnico superior na área do Direito para a Subunidade da Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens — Lisboa Centro (Ref.ª A) e dois para a carreira e categoria de 
assistente técnico para a Subunidade da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens — Lisboa 
Centro (Ref.ª B e C), todos eles abertos através do Aviso n.º 2196/2019, de 7 de fevereiro, os quais 
passam a ser constituídos por:

Presidente: José Manuel Cal Gonçalves;
1.º Vogal efetivo: Inês Isabel Guerra de Matos Cârrolo, que substituirá o Presidente nas suas 

faltas ou impedimentos;
2.º Vogal efetivo: Filipa Cipriano Mendes;
1.º Vogal suplente: Pedro Miguel Henriques Martins;
2.º Vogal suplente: Anabela Maria da Silva Diniz.

30 de julho de 2019. — O Presidente da Junta de Freguesia de Santo António (Lisboa), Vasco 
Morgado.
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