
ii REPÚBLICA AGRICULTURAr PORTUGUESA EALIMENTAÇAO
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo

ATA N.°2

Procedimento concursal comum, restrito a trabalhadores/as detentores/as de vinculo de emprego’
público por tempo indeterminado, para preenchimento, na modalidade de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, de dois postos de trabalho da carreira e categoria
de técnico superior, previstos e não ocupados no mapa de pessoal da Direção RegionaL de
Agricultura e Pescas do ALentejo, afetos à Divisão de Sanidade VegetaL e Segurança Alimentar

Ãos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, pelas onze horas, reuniu-se, na
sede da Direção Regional de Agricultura e Pescas do ÁLentejo, Avenida Engenheiro Árantes e Oliveira,
Quinta da Matagueira, em Évora, o Júri designado por despacho do Exmo. Senhor Diretor Regional de
Agricultura e Pescas do Alentejo, de 01/08/2022, para assegurar a tramitação do procedimento
concursal comum, restrito a trabalhadores/as detentores/as de víncuLo de emprego púbLico por tempo
indeterminado, destinado ao preenchimento, na modalidade de contrato de trabaLho em funções
púbLicas por tempo indeterminado, de dois postos de trabalho da carreira e categoria de técnico
superior, previstos e não ocupados no mapa de pessoal da Direção Regional de Agricultura e Pescas do
Alentejo, afetos à Divisão de Sanidade VegetaL e Segurança Alimentar, com a seguinte constituição:

Presidente - Eng.° Francisco José a Gouveia Alves Pimenta, Diretor de Serviços de Desenvolvimento
Agroalimentar e Rural;

Vogal - Eng.a AnabeLa Pinelo Mariz, Chefe de Divisão de Sanidade Vegetal e Segurança ALimentar, que
substitui o presidente nas suas faltas e impedimentos;

VogaL - Dr. Élio Emanuel de Jesus Santos, Técnico Superior.

O Presidente do Júri declarou aberta a sessão e propôs a seguinte ordem de trabalhos, unanimemente
aceite pelos membros do Júri:

1. Verificação e declaração de inexistência de casos de impedimento dos membros do Júri;

2. Análise dos elementos das candidaturas, verificação do preenchimento dos requisitos
exigidos e apresentação dos documentos essenciais à admissão;

3. Deliberação sobre a admissão ou exclusão de candidatos/as;

4. Notificação dos/as candidatos/as.

No âmbito do ponto 1 da ordem de trabalhos, os membros do Júri, em face das candidaturas
apresentadas ao procedimento concursal, por Cláudia Gabriela Moura Santos e Sérgio Miguel Rabaça
Panaças, declararam não se encontrar em situação conhecida de impedimento, nos termos previstos
nos artigos 69.° e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, aprovado em anexo ao
Decreto-Lei n.° 4/2015, de 7 de janeiro, na redação atual.

Sem prejuízo, podem os candidatos, nos termos dos artigos 73.° e seguintes do referido diploma legal,
deduzir suspeição dos eLementos do Júri.

Passando ao ponto 2 da ordem de trabalhos, procedeu o Júri à análise das candidaturas e verificação
dos requisitos de admissão, conforme as Listas de Verificação dos Requisitos de Admissão e Demais
Elementos, que se anexam à presente ata e são da mesma parte integrante.
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Em cumprimento do ponto seguinte da ordem de trabalhos, e atenta a apreciação efetuada da
candidaturas, o Júri deliberou:

Excluir do procedimento concursal a candidata Cláudia Gabriela Moura Santos, com fundamento na
titularidade de licenciatura em Engenharia Alimentar e mestrado em Ciências do Consumo e Nutrição,
integrados na área 541 Indústrias Alimentares, da Classificação Nacional de Áreas de Educação e
Formação, aprovada em anexo à Portaria n.° 256/2005, de 16 de março, não prevista na oferta de
emprego 0E20221 0/0506;

- Excluir do procedimento concursal o candidato Sérgio Miguel Rabaça Panaças, com fundamento na
tituLaridade de licenciatura em Análises Clínicas e Saúde Pública, integrada na área 725 Tecnologias
de Diagnóstico e Terapêutica, da Classificação Nacional de Áreas de Educação e Formação, aprovada
em anexo à Portaria n.° 256/2005, de 16 de março, não prevista na oferta de emprego
0E202210/0506, e consequente inaplicabilidade do direito de candidatura a procedimento concursal
comum restrito a titulares de vínculo de emprego público por tempo indeterminado, previsto no
Regulamento de Incentivos à Prestação de Serviço Militar nos Diferentes Regimes de Contrato e no
Regime de Voluntariado.

No que concerne ao ponto 4 da ordem de trabalhos, o Júri deliberou notificar, através de mensagem
de correio eletrónico, os candidatos, para, querendo, dizerem em sede de audiência prévia dos
interessados, por escrito e através do formulário-tipo de utilização obrigatória, disponível em
http: / /www.drapaLmin-agricultura.pt/drapa[/index.php/jnstrumentos-de-gestao#procedimentos
concursais, o que se lhes oferecer sobre o projeto de decisão de exclusão, no prazo de 10 dias úteis,
nos termos dos artigos 113.°, n.° 5 e 6, 121.° e 122.° do Código do Procedimento Administrativo,
aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.° 4/2015, de 7 de janeiro, na redação atual, conjugados com os
artigos 6.°, n.° 1, e 16.°, nY4, da Portaria n.° 233/2022, de 9 de setembro.

Mais deliberou o Júri incluir, na referida notificação, a informação de que a consulta do processo
poderá ser efetuada nos dias úteis, das 10h00 às 12h00 e das 14h30 às 16h30, na sede da Direção
Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, em Évora, mediante marcação prévia, e de que a
presente ata se encontra disponível na página eletrónica da Direção Regional, em
http: / /www.drapal.min-agricultura.pt/drapal/index.php/instrumentos-de-~estao#procedimentos
concursais.

Todas as deliberações do Júri foram tomadas por unanimidade.

Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião, de que se lavrou a presente ata, que,
depois de lida em voz alta e aprovada pelos membros do Júri, vai ser assinada e rubricada pelos
mesmos.

O JÚRI,
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Anexo 1

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

Procedimento concursaL comum, restrito a trabalhadores/as detentores/as de vinculo de emprego público por
tempo indeterminado, para preenchimento de dois postos de trabalho da carreira e categoria de técnico
superior, previstos e não ocupados no mapa de pessoal da Direção Regional de Agricultura e Pescas do
Alentejo, afetos à Divisão de Sanidade Vegetal e Segurança Alimentar, na modalidade de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, publicado em Diário do República, através do Aviso (extrato)
ri.0 20004/2022, e publicitado na Bolsa de Emprego Público, com o código de oferta n.° 0E202210/0506.

Nome do/a candidato/a: Cláudia Gabriela Moura Santos

~et~tIuii~ IEd

lista a opção
Requisitos de Admissão correta

Sim Não

1. Requisitos previstos nos artigos 18.0, 30.’, n.° 3, e 34.’ da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada
em anexo à Lei n.’ 35/2014, de 20 de junho) conjugados com os requisitos constantes na oferta de emprego
publicitada na BEP com o código 0E202210/0506:

1,1 candidato/a com vínculo de emprego público por tempo indeterminado.

1 2 candidato/a titular de Licenciatura (ou grau académico superior) integrada na área de ciência Agrária/Agricolae Agricultura.

Documentação

2. Formulário de candidatura:

2.1 Entregue pelos meios previstos;

2.2 Dentro do prazo determinado;

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

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

As funções que exerce e as que exerceu com indicação dos respetivos periodos de permanência nos serviços e
3.1 das atividades relevantes desenvolvidas;

3 2 Indicação das ações de formação profissional realizadas, entidades promotoras, periodo em que as mesmasdecorreram e respetiva duração em número de horas.

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

4.1 Á identificação da relação juridica de emprego público previamente estabelecida;

4.2 A carreira;

4.3 A categoria;

4.4 A antiguidade na categoria;

4.5 A antiguidade na carreira;

4.6 A antiguidade no exercício de Funções Públicas.

4.7 Avaliação do desempenho reportada aos últimos dois ciclos de avaliação.

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

6. Fotocópia legível do certificado de habilitações académicas.

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

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

11. Observações:
A candidata não possui Licenicatura (ou grau académico superior) na área de Ciência Agrária Agricola e Agricultura.
A candidata não possui avaliação do desempenho.

Évora, 5 de dezembro de 2022

O JÚRI

Admitido/a: Não

Fra isco José Gouvela A Pimenta

(~»\4~Q
Anabela Pinelo MarIz

c~ e~
ÉlIo Emanuel de Jesus Lntos ‘3
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Anexo II (t~

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

Procedimento concursal comum, restrito a trabalhadores/as detentores/as de vínculo de emprego público por
tempo indeterminado, para preenchimento de dois postos de trabalho da carreira e categoria de técnico
superior, previstos e não ocupados no mapa de pessoal da Direção Regional de Agricultura e Pescas do
Alentejo, afetos à Divisão de Sanidade Vegetal e Segurança Alimentar, na modalidade de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, publicado em Diário da República, através do Aviso (extrato)
n.° 20004/2022, e publicitado na Bolsa de Emprego Público, com o código de oferta n.° 0E202210/0506.

Nome do/a candidato/a: Sérgio Miguel Rabaça Panaças

3e1et1u11t lia

lista a opção
Requisitos de Admissão correta

Sim Não

1. Requisitos previstos nos artigos 18°, 30.’, n.° 3, e 34.’ da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada
em anexo à Lei n.’ 35/2014, de 20 de junho, conjugados com os requisitos constantes na oferta de emprego
publicitada na BEP com o código oE2o22Io/0506:

1.1 candidato/a com vínculo de emprego público por tempo indeterminado.

1 2 candidato/a titular de licenciatura (ou grau académico superior) integrada na área de ciência Agrána/Agrícolae Agricultura,

Documentação

2. Formulário de candidatura:

2.1 Entregue pelos meios previstos;

2.2 Dentro do prazo determinado;

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

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

As funções que exerce e as que exerceu com indicação dos respetivos períodos de permanência nos serviços e
das atividades relevantes desenvolvidas;

3 2 Indicação das ações de formação profissional realizadas, entidades promotoras, período em que as mesmasdecorreram e respetiva duração em número de horas.

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

4.1 A identificação da relação jurídica de emprego público previamente estabelecida;

4.2 A carreira;

4.3 A categoria;

4.4 A antiguidade na categoria;

4.5 A antiguidade na carreira;

4.6 A antiguidade no exercício de Funções Públicas,

4,7 Avaliação do desempenho reportada aos últimos dois ciclos de avaliação.

Controlo

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

6. Fotocópia legível do certificado de habilitações académicas.

7. Fotocópias legíveis dos certificados das ações de formação profissional realizadas.
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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:
O candidato não é titular de licenciatura (ou grau académico superior) na área de Ciência Agrada AgrícoLa e Agricultura.
Consequentemente, não se aplica, no caso, o direito de candidatura a procedimento concursal comum restrito a titulares de vinculo de
emprego público por tempo indeterminado, previsto no Regulamento de Incentivos à Prestação de Serviço Militar nos Diferentes Regimes
de Contrato e no Regime de Voluntariado.

Admitido/a: N o

ra, 5 de dezembro de 2022

1
ancisco José Gouvela Alves Pimenta

Ajiabela Pinelo Mariz Aij)

c/tle ~A-~~_Lu
tIlo Emanuel de Jes Santos
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