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Secretariado-Geral

EXTEN^AO de prazo de concurso publico para recrutamento de assessores
NACIONAIS PARA A COMISSAO D A COMISSAO E DO PARLAMENTO NACIONAL
REPUBLICA£AO DE ANUNCIO

0 Parlamento Nacional da Republica Democratica de Timor-Leste tornou publico, atraves do
Despacho n.9 05/S-G/2021, de 29 de Janeiro de 2021, do Secretario-Geral, anuncio de concurso
para recrutamento de assessores nacionais para prestar apoio tecnico as Comissoes de Economia e
Desenvolvimento e de Infraestruturas (Comissoes D e E).
Tendo em conta que no penodo previamente fixado para apresenta^ao de candidaturas, nao houve
candidates ou nao houve candidates com candidaturas validas, decide-se estender o prazo dos
referidos concursos por mais sete dias uteis a contar do dia 05 de mar^o, com o termino a 15 de
marfo de 2021, para se proceder ao recrutamento de dois assessores nacionais para as Comissoes D
e E do Parlamento Nacional.
Assim, o concurso encontra-se aberto para todos os cidadaos timorenses, entre os dias 5 a 15 de
marfo de 2021, encontrando-se os detalhes das vagas expostos no quadro de aviso do Parlamento
no
site:
tambem,
ser
consultados
Nacional
podendo,
http://www.parlamento.tl/conteudo/recrutamento.
Os documentos da candidatura deverao ser digitalizados e enviados por correio eletronico ate ao dia
15 de marfo de 2021 (17h00, hora de Timor-Leste) para o endere^o eletronico
pn.recrutamento(«)parlamento.tl ou pn.recrutamento21@gmail.com. ou dirigidos ao Secretario-Geral
do Parlamento Nacional e entregues presencialmente na sala de Divisao de Gestao Administrativa
dos Recursos Humanos do Parlamento Nacional, entre as 09h00 e as 12h00 e entre as 14h30 e as
17h00.
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Serao aceites as candidaturas de quem, comprovadamente, demonstrar preencher os requisites
essenciais referidos nos Termos de Referencia N.2s 002/11/2021 e 003/11/2021, publicados no
site: http://www.parlamento.tl/conteudo/recrutamento.

Dili,1)5 de mar^o de 2021.
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