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ANEXO I

LISTA DE VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DE ADMISSÃO E DEMAIS ELEMENTOS DA CANDIDATURA

Dentro do prazo determinado;

Apresenta todos os elementos de conteúdo constantes da oferta de emprego.

Nome do/a candidato/a: Ana Isabel Ramos Comprido Marques Vilhena

Candidato/a com vínculo de emprego público por tempo indeterminado.

Candidato/a titular de licenciatura, sem possibilidade de substituição do nível habilitacional por formação ou 

experiência profissional, em uma das seguintes áreas: Agronomia, Produção Agrícola, Produção Agroflorestal, 

Ciências Veterinárias, Zootecnia, Produção Animal ou Gestão.

1. Requisitos previstos nos artigos 18.º, 30.º, n.º 3, e 34.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada 

em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugados com os requisitos constantes na oferta de emprego 

publicitada na BEP com o código OE202104/0679:

Sim

Sim

Sim

Sim

6. Fotocópia legível do certificado de habilitações académicas.

7. Fotocópias legíveis dos certificados das ações de formação profissional realizadas.

A identificação da relação jurídica de emprego público previamente estabelecida;

2. Formulário de candidatura:

Documentação

As funções que exerce e as que exerceu com indicação dos respetivos períodos de permanência nos serviços e 

das atividades relevantes desenvolvidas;

Indicação das ações de formação profissional realizadas, entidades promotoras, período em que as mesmas 

decorreram e respetiva duração em número de horas.

Procedimento concursal comum, restrito a trabalhadores/as com vínculo de emprego público por tempo indeterminado, 

para preenchimento, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de um posto 

de trabalho da carreira e categoria de técnico superior, previsto e não ocupado no mapa de pessoal da Direção Regional de 

Agricultura e Pescas do Alentejo, afeto ao Serviço Regional do Alentejo Litoral, publicado através do Aviso (extrato) n.º 

21507/2021, no Diário da República, 2.ª série, n.º 222, de 16 de novembro, e publicitado na Bolsa de Emprego Público com 

o código de oferta n.º OE202111/0401.

4. Declaração emitida pelo serviço de origem, atualizada, autenticada, onde conste:

3. Currículo profissional detalhado, atualizado, datado e assinado, onde deve constar:

Entregue pelos meios previstos;

5. Declaração emitida pelo serviço onde o/a trabalhador/a exerce funções, com discriminação das atividades que 

executa.

Sim

A carreira;

A antiguidade na categoria;

A antiguidade na carreira;

A categoria;

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Selecione na 

lista a opção 

correta

Controlo

Requisitos de Admissão

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

A antiguidade no exercício de Funções Públicas.

Avaliação do desempenho reportada aos últimos dois ciclos de avaliação.

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim
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10. Observações respeitantes a outros documentos que o/a candidato/a considere relevantes para a apreciação do seu mérito:

11. Observações:

Élio Emanuel de Jesus Santos

José Franco Martins Coelho de Paiva

Paulo António Paulino Barbosa

O JÚRI

Évora, 10 de dezembro de 2021

Admitido/a: Sim

A duração das ações de formação profissional realizadas consta nos respetivos certificados.
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