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RESOLUcii0 N. ° ()_0 /FP/17

Processo n.°: 1798/PV/2016

0 Ministerio das Telecomunicagaes e Tecnologias de Informagao por intermedio do
Officio n.° 220/GAB.MTTI/16, de 1 de Dezembro, submeteu, pare efeitos de
Fiscalizagao Previa, 60 (sessenta) processos referentes cos tecnicos seleccionados
pare admissao no Gabinete de Gestao do Programa Especial Nacional. Destes, 57
(cinquenta e sete) foram visados, 2 (dois) foram devolvidos pelo facto dos candidatos
Lourenca Gomes Domingos (processo n.° 1798/PV/16) e Daniel Lino Cristiano
(processo n.° 1797/PV/16) terem sido providos em categoric nao prevista no quadro
de pessoal do mencionado Gabinete (cf. Resolugao da 1." Camara n.° 146/FP/16, de 19
de Dezembro), e 1 (um), referente ao candidato Agostinho Alexandre do Nascimento
(processo n.° f767/PV/16), se encontra em andlise na Direcgao dos Servigos Tecnicos
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deste Tribunal aguardando pela remessa da Declaragao de Reconhecimento de
Estudos do candidato solicitada por esta Direcgao (vide. Officio n.°
420/CG/FP/TC/2016, de 8 de Dezembro).

Atraves do Officio n.° 003/GAB.MTTI/17, de 5 de Janeiro, veio o Ministerio das
Telecomunicagaes e Tecnologias de Informagao, submeter o processo, que havia sido
devolvido, referente a candidata Lourenca Gomes Domingos (processo n.°
1798/PV/2016) provide na categoric de Tecnica Superior de 2.' Classe, pare o qual
existe vaga no quadro de pessoal do Gabinete de Gestao do Programa Especial
Nacional. E, ainda, um novo processo referente ao candidato Claudio Patricio Pascoal
Gongo (processo n.° 2/PV/2017), provido na categoric de Tecnico Superior de 2."
Classe ao inves do processo do candidato Daniel Lino Cristiano devolvido pela
Resolug& supra citada. ,
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Deste modo, constitui unicamente objecto de apreciacao o processo da candidata
Lourenga Gomes bomingos.

Verificado como observado os requisitos para o

provimento da candidata na categoria de Tecnica Superior de 2.° Classe, nos
termos do n.° 1, do artigo 5.° do Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho, con jugado corn
alinea f), do artigo 13.° do Decreto n.° 24/91, de 29 de Junho, decide este Tribunal
conceder o visto ao contrato administrativo de provimento em aprego.

sao devidos emolumentos.
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Notifique-se.

Luanda,A de Janeiro de 2017
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