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Despacho n.º DES/1/CD/2023 

 

 

Assunto: Constituição da Comissão Paritária  

 

Nos termos do artigo 59.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, na sua atual redação, funciona 

junto do dirigente máximo uma Comissão Paritária com competência consultiva para apreciar as 

propostas de avaliação dadas a conhecer aos trabalhadores avaliados antes da homologação. 

Tendo em consideração os resultados do processo eleitoral dos vogais representantes dos 

trabalhadores, realizado em 20 de dezembro de 2022, e considerando ainda o disposto no n.º 4 do 

artigo 59.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro na sua atual redação, a comissão paritária para 

o quadriénio 2023/2026, tem a seguinte constituição: 

Representantes da Administração: 

Vogais efetivos: 

- António Bob Moura Santos, que orienta os trabalhos; 

- Carlos Fernando Miranda Martins. 

Vogais suplentes: 

- Maria Isabel Crespo Duarte Vitorino; 

- Pedro Vasco Grilo da Costa Leite. 

 

Representantes dos trabalhadores: 

Vogais efetivos: 

- Ana Sofia Contreiras Soares Cordeiro; 

- Daniel José Martins Carapau. 

Vogais suplentes: 

- Mária Cristina Lucena Oliveira de Nascimento; 

- Rita Jorge Dias Cavaleiro; 

- Maria João Figueira Menezes de Sequeira; 

- Sofia Maria Cardoso Lopes. 
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Os vogais efetivos são substituídos pelos vogais suplentes quando tenham que interromper o 

respetivo mandato, ou sempre que a Comissão se deva pronunciar sobre processos em que 

aqueles tenham participado como avaliadores ou como avaliados. 

 

O presente despacho e a ata de apuramento dos resultados da eleição dos vogais representantes 

dos trabalhadores (em anexo), será divulgado a todos por mensagem de correio e disponibilizado 

na intranet. O despacho será publicado na página eletrónica da FCT. 

 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia, em 10/01/2023 

 

 

 

 

 

 

Madalena Alves 

Presidente do Conselho Diretivo 
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