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DESPACHO 

Alteração à composição do júri 

Procedimento concursal comum aberto pelo Aviso n.º 4664/2022, publicado no Diário da República, 2ª série n.º 45, de 

4 de março 

 

Nos termos dos nº 11 e 12 do artigo 13º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada 

pela Portaria n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro, e para efeitos dos nº 1 e 2 do artigo 12º e do nº1 do artigo 

13º da referida legislação, determino a alteração da composição do júri do procedimento concursal 

comum, acima identificado, com a inclusão de um terceiro vogal efetivo e um terceiro vogal suplente, 

passando a ter a seguinte composição: 

▪ Presidente — Engª. Conceição Santos, Subdiretora-Geral da Direção-Geral de Política do Mar (DGPM)  

▪ 1.º Vogal Efetivo, que substituirá o Presidente nas suas faltas e impedimentos — Dra. Sandra Silva, 

Diretora de Serviços da Direção de Serviços de Programação da DGPM 

▪ 2.º Vogal Efetivo — Dra. Alexandra Silva, Chefe de Divisão da Divisão de Apoio Jurídico, Financeiro e 

Administrativo da DGPM  

▪ 3º Vogal Efetivo – Dra. Rute de Assis Pires, Chefe de Divisão da Divisão de Investimento e Ordenamento 

da DGPM  

▪ 1.º Vogal Suplente — Dra. Mafalda Matos, Chefe de Divisão da Divisão de Programação e 

Acompanhamento da DGPM 

▪ 2.º Vogal Suplente — Dra. Patrícia Cruz, Técnica Superior da Divisão de Apoio Jurídico, Financeiro e 

Administrativo da DGPM 

▪ 3º Vogal Suplente – Dra. Clara Ribeiro, Técnica Superior da Divisão de Apoio Jurídico, Financeiro e 

Administrativo da DGPM 

A alteração da composição do júri do procedimento em causa é fundamentada pela necessidade de 

garantir o quórum necessário para o funcionamento do júri durante a aplicação do método de seleção 

entrevista profissional de seleção, garantindo igualmente a celeridade do procedimento.  

O presente despacho é elaborado ao abrigo do regime de suplência do artigo 42º do Código do 

Procedimento Administrativo (CPA), nos termos conjugados do nº2 do artigo 4º do Decreto Regulamentar 

nº17/2012, de 31 de janeiro, e dos nº1 a 3 do artigo 12º do Decreto-Lei nº123/2021, de 30 de dezembro.  

 

Lisboa, 12 de julho de 2022 – A Subdiretora-Geral de Política do Mar, Engª. Maria da Conceição de Jesus 

dos Santos  
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