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DESPACHO Nº 32 / M - MAE / VIII / 2022

Nomeação de Membros do Júri Permanente para
Concursos Internacionais (ICB) e Concursos Públicos

(NCB)

Considerando o Despacho n.º 04/ M-MAE/I/2020, de 18 de
janeiro de 2022, no qual foram nomeados cinco (5) elementos
para Membros do Júri Permanente para concursos
internacionais (ICV) e concursos públicos (NCB), encontrando-
se dois dos membros nomeados, entretanto, a prestar funções
incompatíveis à manutenção da nomeação acima identifica,
cumpre nomear novos membros;

Considerando que a Unidade de Aprovisionamento
Descentralizado é o serviço central do Ministério da
Administração Estatal que, na dependência do Ministro,
assegura o apoio técnico e administrativo aos órgãos e serviços
deste departamento governamental, na programação e
execução das operações de aprovisionamento e de operações
de aprovisionamento e de contratação pública, conforme o
artigo 37.º do decreto-lei n.º 11/2019, de 14 de junho, alterado,
sucessivamente, pelos Decretos-Leis n.º 53/2020 de 28 de
outubro e 4/2022, de 12 de janeiro;

Considerando que cabe a Unidade de Aprovisionamento
Descentralizado de abrir,  instruir e desenvolver os
procedimentos de aprovisionamento, entre outras
competências, de acordo com o quadro legal vigente, com o
plano anual de aprovisionamento e com as orientações
emanadas do Ministro, conforme alínea a) do artigo 38.º do
diploma legal acima citado;

Considerando que o anexo I do Decreto-lei n.º 10/2005, de 21
de novembro, alterado sucessivamente pelos Decretos-leis n.º
14/2006, de 27 de setembro, 24/2008, de 23 de julho, 1/2010, de
18 de fevereiro, 15/2011, de 30 de março, 38/2011, de 17 de
agosto, 30/2019, de 10 de dezembro e 5/2021, de 23 de abril, o
Regime Jurídico do Aprovisionamento define, explicitamente,
que o “concurso (é) o procedimento anterior ao contrato
público que é realizado com vista à escolha imparcial do
adjudicatário por um júri”;
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Considerando que, nos termos do artigo 79.º do Decreto-lei n.º 10/2005, de 21 de novembro, na sua atual redação, “(o) júri é
designado pela entidade competente para iniciar o procedimento e constitui-se, pelo menos, por três membros, acrescido de um
membro suplente, um dos quais é indigitado presidente e um outro seu substituto nos impedimentos, salvaguardando sempre
o número ímpar;

Considerando que compete ao júri, nos termos do artigo 80.º do Decreto-lei n.º 10/2005, de 21 de novembro, na sua atual
redação:

“a) Admitir ou excluir fundadamente, os concorrentes, com base nos requisitos exigidos nos documentos de pré-qualificação
e, ou nos de concurso, segundo o caso.

b) Decidir sobre a pré-qualificação dos concorrentes, no procedimento desta natureza, com base nos requisitos exigidos
nos Documentos de Pré-qualificação;

c) Avaliar as propostas e qualificar os concorrentes, segundo os critérios de seleção que sejam definidos nos documentos
de concurso;

d) Fazer a avaliação, escolha e classificação dos concorrentes;

e) Propor o concorrente para ser adjudicado o contrato”;

Considerando, ainda que face à densidade de procedimentos de aprovisionamento que anualmente acontecem no Ministério
da Administração Estatal, é adequado proceder à nomeação de um júri com caráter permanente, que assegure e realize os
procedimentos dos concursos públicos internacionais e dos contratos públicos nacionais;

Assim, nos termos do artigo 5.º, n.º 1 da Orgânica do Ministério da Administração Estatal, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 11/
2019, de 14 de junho, alterado, sucessivamente, pelos Decretos-Leis n.º 53/2020 de 28 de outubro e n.º 4/2022, de 12 de janeiro,
com base nos fundamentos acima expostos, e no exercício do poder de direção sobre o Ministério da Administração Estatual,
o Ministro da Administração Estatal determina que:

1. A nomeação dos seguintes funcionários da Unidade de Aprovisionamento Descentralizado como júri permanente dos
concursos públicos internacionais (ICB) e dos concursos públicos nacionais (NCB):

N.º NOME POSIÇÃO 

MEMBROS PERMANENTES 

1 Alfred Yudi de Araujo Nay Presidente do júri 

2 Silvia Maria Amelia Membro substituto do 
Presidente do júri 

3 Armando Caunan Membro 

SUPLENTES 

4 Nicolau Soares Martins Suplente 

5 Gianny C.D.C.R. Turquel Suplente 

6 Dulce do Ceu Martins Suplente 

1. O júri permanente considera-se em funções, para cada concurso internacional ou nacional, a partir do primeiro dia útil
seguinte à abertura dos documentos de pré-qualificação ou de concurso.

2. Que o presente despacho produz efeitos imediatos.

3.  Que o presente despacho revoga o Despacho n.º 04/M-MAE/I/2022, de 18 de janeiro.

4. Que o presente despacho é publicado no Jornal da República.

Emitido em Díli, 3 de agosto de 2022.

_____________________
Miguel Pereira de Carvalho
Ministro da Administração Estatal


