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Despacho Presidente n.º 2020/03 

Alteração da composição da Comissão paritária da ESEP 

 (artigo 59.º do SIADAP)  

 

Considerando que, nos termos do n.º 2 do artigo 59.º do SIADAP, aprovado pela Lei n.º 66-B/2007, 

de 28 de dezembro, com as alterações subsequentes, um dos vogais designados em representação 

do Presidente tem de ser membro do Conselho coordenador da avaliação; 

Considerando que os membros do Conselho de gestão integram, por inerência no cumprimento dos 

requisitos previstos nos n.ºs 2 e 7 do artigo 58.º do SIADAP, o Conselho coordenador da avaliação; 

Considerando que, por via dos novos mandatos dos membros do Conselho de gestão, a alteração 

integral da composição do Conselho coordenador da avaliação fez, então, cessar o mandato de duas 

vogais da Comissão paritária designados nessa mesma qualidade; 

Designo, em substituição e em representação do Presidente, na qualidade de membros do Conselho 

coordenador da avaliação, cuja composição foi aprovada pelo Despacho Presidente n.º 2020/02, de 

9 de janeiro: 

Vogal efetivo: 

 ANA PAULA DOS SANTOS JESUS MARQUES FRANÇA (em representação do 

Presidente – membro do Conselho Coordenador da Avaliação) a quem cabe, nos 

termos do n.º 4 do artigo 59.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, orientar 

os trabalhos da comissão, que substitui Maria Manuela Ferreira Pereira da Silva 

Martins; 

 

Vogal suplente: 

 NATÁLIA DE JESUS BARBOSA MACHADO, (em representação do Presidente – 

membro do Conselho Coordenador da Avaliação), que substitui o membro efetivo 

do Conselho Coordenador de Avaliação: Ana Paula dos Santos Jesus Marques 
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França, nas suas ausências e impedimentos, em substituição da vogal CÉLIA 

SAMARINA VILAÇA DE BRITO  

 

Os vogais designados pelo presente despacho integram a Comissão paritária designada pelo 

Despacho Presidente n.º 2017/09, de 17 de fevereiro, e completam o mandato daquelas que 

substituem. 

Em tudo o resto mantém-se o conteúdo do Despacho Presidente n.º 2017/09, de 17 de 

fevereiro. 

Ao SGR-RH para conhecimento do pessoal não docente e ao SS para publicação no site. 

 

 

Porto e ESEP, 9 de janeiro de 2020 

 

O Presidente  

 

(António Luís Rodrigues Faria de Carvalho) 

 


