
 
 
 

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO 

Despacho Presidente n.º 2020/10 

Alteração da composição do júri do período experimental da assistente técnica 

Andreia Carvalho dos Santos Sousa 

Nos termos do ponto 16.4 do Aviso de abertura do Procedimento concursal para o recrutamento de 

um assistente técnico, publicado sob o Aviso n.º 18802/2018, Diário da República, 2.ª série, n.º 241, de 

14 de dezembro, o júri do concurso era, igualmente, nomeado para o acompanhamento e avaliação 

do período experimental do contrato a celebrar; 

Porém, quer por efeito da alteração de cargos dirigentes, quer pela implementação do novo Modelo 

organizacional dos serviços da ESEP, previsto na última revisão do Regulamento orgânico da ESEP e 

no Despacho Presidente n.º 2019/80, de 10 de dezembro, torna-se premente adequar a composição 

do júri do período experimental da trabalhadora recrutada no âmbito da vigência da lista de reserva 

do concurso, Andreia Carvalho dos Santos Sousa; 

Assim,  

Considerando a integração da referida trabalhadora no Serviço de Sistemas de Informação e Gestão 

Académica (SIGA) e no núcleo de Gestão de cursos; 

Considerando a deliberação do Conselho de gestão do dia 27/01/2020; 

Para efeitos do disposto nos artigos 45.º e seguintes da Lei geral do trabalho em funções públicas 

(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, com as alterações subsequentes; 

Aprovo a alteração da composição do júri do período experimental nomeado no âmbito do 

procedimento concursal supra identificado, nomeando, em substituição, para o acompanhamento e 

avaliação do período experimental da Assistente Técnica Andreia Carvalho dos Santos Sousa, 

contratada em regime de contrato de trabalho em funções públicas, a tempo integral e por tempo 

indeterminado, a seguinte composição: 

 Efetivos: 

Presidente: Ana Rute Ferreira Morim (Administradora da ESEP); 

1.º vogal: Sérgio Filipe Pinto Malta (Coordenador do SIGA); 



2.º vogal: Maurício Silva Barbosa (Assistente técnico alocado ao SIGA-GC); 

 

Suplentes: 

1.º suplente: Lara Andreia Pereira (Técnica Superior alocada ao SGR-RH); 

2.º suplente: Maria João Gavina Maia Pereira (Técnica Superior alocada ao SGR – SC). 

 

Ao SGR-RH para notificação dos elementos nomeados, da trabalhadora, e para publicação em DR. 

 

Porto e ESEP, 28 de janeiro de 2020 

 

 

 
O Presidente, 

 
(António Luís Rodrigues Faria de Carvalho) 

 

 

 


