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Deliberação nº 185/2020/CFP 

 
Recursos à Admissão e Pontuação no Processo de Promoção de Pessoal  

do Regime Geral da Função Pública no ano de 2020 
 

Considerando que compete à Comissão da Função Pública realizar as promoções, nos 
termos do número 2, do artigo 5º, da Lei nr. 7/2009, de 15 de julho; 

Considerando o que dispõe o Regime de Promoção do Pessoal das Carreiras da 
Administração Pública, aprovado pelo Decreto-Lei 1/2018, de 24 de janeiro e sua 1.a 
alteração efetuada pelo Decreto-Lei n.o 5/2019, de 27 de março. 

Considerando a realização do processo de promoção de pessoal do Regime Geral da 
Função Pública em 2020, ora em andamento, do qual participaram mais de nove mil 
candidatos;  

Considerando as Deliberações número 67/2018, de 10 de outubro, 85/2019, de 11 
de abril e 98/2019, de 1 de julho, bem como a Orientação nr. 21/2019, de 15 de abril e a 
Orientação nr. 24/2020, de 12 de fevereiro, da Comissão da Função Pública e que aprovaram 
a interpretação dos critérios para a promoção de pessoal na Função Pública; 

Considerando os recursos submetidos pelos candidatos contra a sua não admissão 
ao concurso de promoção ou contra a pontuação obtida nos diferentes critérios constantes 
da lei e que tratam da antiguidade, habilitação académica, avaliação de desempenho, 
formação profissional, local de trabalho, entre outros; 

Considerando que compete à Comissão da Função Pública decidir sobre as práticas 
administrativas e de gestão no sector público, nos termos do artigo 6.o da Lei n.o 7/2009, de 
15 de julho, que cria a Comissão da Função Pública. 

Considerando a deliberação da Comissão da Função Pública na 101ª Reunião 
Extraordinária, de 11 de novembro. 

Assim, a Comissão da Função Pública, no uso das competências previstas na Lei nº 
7/2009, de 15 de julho, conjugada com a decisão acima citada, decide: 

 
DEFERIR os recursos abaixo apresentados para admitir ao concurso de promoção ou 
determinar o ajuste da pontuação dos candidatos adiante, nos termos do disposto nos 
artigos 9º a 15º, do Decreto-Lei nr. 1/2018, de 24 de janeiro e CONVOCAR para a realização 
do exame escrito no dia 23 de novembro de 2020 os seguintes candidatos: 
 

Concurso para a categoria de TS Grau A 

Nome Instituição Apreciação júri Decisão CFP 

Fernando 
Domingos de 
Almeida e Sousa 
Junior 

MAE 
AM 
Manatuto 
 

Reklama tanba pontuasaun 
asaun formasaun menus, 
aneksa fali ho dokumentus 
sertifikadu 

DEFERIDO para ajustar 
pontuação 
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Concurso para a categoria de TS Grau B 

Nome Instituição Apreciação júri Decisão CFP 

Miguel Soares 
 

RAEOA 

Verifika ona iha lista 
elijibilidade asaun formasaun 
kandidatu nian 15 pontus- 
Dokumentus sira ne'e simu 
tarde tanba envia tuir Diretor 
Funsaun Publika nebe mai 
halo teste 

DEFERIDO para ajustar 
pontuação 

Jorge Oki 
 

RAEOA 
hato'o karta pedidu adia teste 
eskritueletroniku tanba banin 
mate 

DEFERIDO 

 

Concurso para a categoria de Técnico Profissional Grau C 

Nome Instituição Apreciação júri Decisão CFP 

Gil Jose Antonio 
Monteiro de Sousa 
 

RAEOA 

Verifika ona iha SIGAP, 
tekniku sira la rejista ona 
kargu ba kandidatu maibe 
muda ba regresa a situasaun 
katak la asumi ona kargu 
tanba ne'e sai iha lista 
elijibilidade kargu sura tinan 1 
deit no pontuasaun zero 

Decisão CFP 1421 
DEFERIDO para ajustar 
pontuação 

Jose Correia da 
Piedade 

MJ 

Verifika ona iha SIGAP, 
kandidatu nia diploma 
mestradu tekniku sira 
dijitaliza iha sistema maibe la 
rejista tanba ne maka la le ba 
iha lista elijibilidade 
kandidatura 

DEFERIDO para ajustar 
pontuação 

Emilio Pereira MF 

verifika ona iha SIGAP la iha 
dokumentu kompravativu 
maibe kandidatu foin aneksa 
iha rekursu ne'e 

DEFERIDO para ajustar 
pontuação 

 
Concurso para a categoria de TP grau D 

Nome Instituição Apreciação júri Decisão CFP 

Jaime Sila 
 

UNTL 

Verifika ona iha SIGAP 
sertifikadu nebe funsionariu 
aneksa mai seidauk rejista iha 
sistema. 

DEFERIDO para ajustar 
pontuação 
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Joaninha Soares 
Sarmento 
 

UNTL 

Veifika ona iha SIGAP 
kandidata la iha ultima 
avaliasaun dezempenho 
2018, maibe kandidata lori 
fali fixa avaliasaun 
dezempenho original nebe 
tekniku sira maka la rejista 
iha sistema 

DEFERIDO para 
admitir ao concurso  

Joao da Costa 
 

RAEOA 

Verifika ona iha SIGAP, naran 
kandidatu "nao 
exercicio"nebe sistema nao 
ativu  tanba hetan pena 
suspensaun.  

Decisão 1915/2016 
DEFERIDO para 
admitir ao concurso 

Alberto Moniz 
 

MEJD 

Verifika ona kandidatu 
aprezenta fali dokumentu 
orijinal  ultima  avaliasaun 
dezempenhu 2018, tekniku 
sira mak la rejista iha sistema. 

DEFERIDO para 
admitir ao concurso  

 

Concurso para a categoria de Técnico Administrativo Grau E 

Nome Instituição Apreciação júri Decisão CFP 

Juselino da Silva 
 

MS 

Verifika ona iha SIGAP 
funsionariu refere la iha 
avaliasaun dezempenhu ida 
maka rejistadu no dijitalizadu 
iha  sistema, maibe 
funsionariu ne'e aprezenta 
nia dokumentu copia 
avaliasaun dezempenho husi 
tinan 2015, 2016, 2017, 2018 
nebe komprova ona ho 
karimbu rejistadu iha SIGAP. 

DEFERIDO para 
admitir ao concurso e 
ajustar pontuação 

Adelino Viegas 
MS  
AM Ainaro 

Verifika ona iha Jornal da 
Republika funsionariu ne'e 
Grau F iha konversaun 
1/7/2011 (Jornal da 
Republika iha aneksu 377) no 
dokumentus avaliasaun hot-
hotu rejistadu ho grau F. Iha 
SIGAP rejista salah. 

DEFERIDO para 
admitir ao concurso e 
ajustar pontuação 

Apolinario Freitas 
Soares 

MS  
AM 
Baucau 

Verifika ona iha Jornal da 
Republika funsionariu ne'e 
Grau F iha konversaun 
1/7/2011 (Jornal da 
Republika iha aneksu. .377)  

DEFERIDO para 
admitir ao concurso  
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Rui dos Santos 
MS  
AM 
Baucau 

Verifika ona iha Jornal da 
Republika funsionariu ne'e 
Grau F iha konversaun 
1/7/2011 (Jornal da 
Republika iha aneksu. .620)  

DEFERIDO para 
admitir ao concurso  

 
Concurso para a categoria de Assistente do Grau F 

Nome Instituição Apreciação júri Decisão CFP 

Joaquim Lopez MEJD 

Verifika ona iha SIGAP 
funsionariu nia ultima 
avaliasaun dezempenhu 2018 
la iha, maibe candidato 
submete ona 

DEFERIDO para 
admitir ao concurso  

Ines da Costa  UNTL 

Verifika ona iha SIGAP, 
funsionaria ne'e nia dadus 
seidauk ajusta ka sala iha nia 
inicio da categoria rejista fali 
data 1/1/2017 tanba ne'e 
maka afeta nia naran la sai 
iha lista kandidatura 

DEFERIDO para 
admitir ao concurso  

Natanael Beno 
 

RAEOA 

Verifika ona iha SIGAP, 
funsionaria ne'e nia dadus 
seidauk ajusta ka sala iha nia 
inicio da categoria rejista fali 
data 1/1/2017 tanba ne'e 
maka afeta nia naran la sai 
iha lista kandidatura 

DEFERIDO para 
admitir ao concurso  

 
Publique-se 
Díli, 11 de novembro de 2020. 

 
 

Faustino Cardoso Gomes 

Presidente da CFP 

 

 

   António Freitas             Maria de Jesus Sarmento 

 Comissário da CFP                Comissária da CFP 

 

 

 

Carmeneza dos Santos Monteiro    Fausto Freitas da Silva 

          Comissária da CFP        Comissário da CFP 

 


