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Direçao Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo

ATA N.° 1/2022

Procedimento concursal para provimento do cargo de direção intermédia de 2.° grau - Chefe de
Divisão de Ambiente e lnfraestruturas, da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo

Aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, pelas quinze horas, reuniu,
através de videoconferência, o Júri designado para levar a efeito o procedimento concursal, a publicar
no Diário da República, 2,a série, e a publicitar na BEP, destinado ao provimento do cargo de direção
intermédia de 2.° grau - Chefe de Divisão de Ambiente e Infraestruturas, da Direção Regional de
Agncultura e Pescas do Alentejo, com a seguinte constituição:

Eng.° Francisco José Gouveia Alves Pimenta, Diretor de Serviços de Desenvolvimento Agroalimentar e
Rural, que preside;

Eng.° Alcindo José de Oliveira Monteiro Cardoso, Chefe de Divisão de Infraestruturas e Ambiente, da
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro;

Professor Doutor Vasco Fitas da Cruz, professor associado do Departamento de Engenharia Rural, da
Universidade de Évora.

Aberta a sessão, o Júri começou por definir os cntérios de apreciação e ponderação da avaliação
curricular e da entrevista pública, bem como o sistema de classificação final, incluindo a respetiva
fórmula classificativa.

Relativamente aos métodos de avaliação, o Júri definiu o seguinte:

- Avaliação Curricular

A avaliação curricular visa avaliar as aptidões profissionais do/a candidato/a na área para a qual o
procedimento concursal é aberto, com base na análise do respetivo currículo profissional.

Assim, na avaliação curricular, serão considerados os seguintes fatores:

a) Habilitações Académicas, em que se ponderará o nível habilitacional, ou a sua equiparação
legalmente reconhecida, e a correspondência ao perfil pretendido;

b) Expenência Profissional Geral, em que se apreciará o exercício de funções públicas, em cargos,
carreiras, categorias ou funções, avaliando a duração dessa expenência, e, ainda, o exercício de cargos
dirigentes;

c) Experiência Profissional Específica, em que se pesará o desempenho efetivo de funções na área de
atividade do cargo para o qual se pretende recrutar dingente;

d) Formação Profissional Geral, em que se ponderarão as ações de formação realizadas pelo/a
candidato/a e relacionadas com a área funcional do cargo a prover;

e) Formação Profissional - Cursos Específicos, na qual se apurará a titularidade de cursos específicos
para Alta Direção em Administração Pública, de acordo com o estabelecido na Portana n.° 146/2011,
de 7 de abril.

A Avaliação Curncular dos candidatos será expressa de zero a vinte valores, bem como cada fator nela
considerado, através da aplicação da seguinte fórmula:

AC = (2 HA + EPG + 2 EPE + FPG + 2 FPCE) / 8, em que:

AC - Avaliação Curricular

HA- Habilitações Académicas
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EPG - Experiência Profissional Geral

EPE - Experiência Profissional Especifica

FPG - Formação Profissional Geral

FPCE - Formação Profissional - Cursos Específicos

Tendo por referência as exigências para o exercício do cargo, o Júri decidiu atribuir: o coeficiente 2 às
Habilitações Académicas; o coeficiente 1 à Experiência Profissional Geral; o coeficiente 2 à Experiência
Profissional Específica; o coeficiente 1 à Formação Profissional Geral e o coeficiente 2 à Formação
Profissional - Cursos Específicos.

1.1 - Habilitações Académicas (HA)

Neste âmbito, o Júri decidiu ponderar o nível das habilitações académicas detidas (licenciatura,
mestrado ou doutoramento), nas áreas de educação e formação 443 (Ciências da Terra), 620
(Agricultura, Silvicultura e Pescas) ou 621 (Produção Agrícola e Animal), da Classificação Nacional das
Áreas de Educação e Formação (CNAEF), aprovada em anexo à Portaria n.° 256/2005, de 16/03, não
podendo a pontuação atribuida ultrapassar os vinte valores, aferidos de acordo com os seguintes
critérios:

Licenciatura na área 443, 620 ou 621 da CNAEF: 16 Valores

Mestrado na área 443, 620 ou 621 da CNAEF: 18 Valores

Doutoramento na área 443, 620 ou 621 da CNAEF: 20 Valores.

É excluído/a do procedimento o/a candidato/a que não detenha habilitação académica nas áreas de
educação e formação 443, 620 ou 621 da CNAEF.

1.2 - Experiência ProfissionaL GeraL (EPG)

A Experiência Profissional Geral será avaliada de acordo com a seguinte fórmula:

EPG = (EFP + ECD) / 2, em que:

EFP Exercício de Funções Públicas, em cargos, carreiras, categorias ou funções:

s 10 anos 16 Valores

> 10 anos es 15 anos 18 Valores

> 15 anos 20 Valores

ECD = Exercício de cargos dirigentes, de acordo com o seguinte:

Não exerceu O Valores

s 3 anos 14 Valores

> 3 anos es 9 anos 18 Valores

> 9 anos 20 Valores

1.3 - Experiência Profissional Especifica (EPE)

Neste fator, o Júri deliberou reportar-se ao desempenho de funções na área para a qual o procedimento
concursal é aberto, de acordo com o seguinte:

Sem experiência O Valores

s 1 ano 10 Valores
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‘ 1 ano e ≤ 3 anos 12 Valores

> 3 anos e s 6 anos 14 Valores

> 6 anos e ≤ 9 anos 16 Valores

> 9 anos e s 12 anos 18 Valores

> 12 anos 20 Valores

1.4 - Formação Profissional Geral (FPG)

Neste item, o Júri tomará em consideração as ações de formação com interesse específico realizadas
nos últimos cinco anos.

A avaliação da Formação Profissional Geral não pode ultrapassar os vinte valores, resultando do
somatório da pontuação atribuida a cada ação de formação considerada, de acordo com os seguintes
critérios:

Para efeitos de normalização, considera-se que um dia de formação é equivalente a 6 horas.

Serão consideradas “com interesse específico” as ações de formação relevantes para o desempenho do
cargo e relacionadas com a área funcional do lugar a prover.

Todas as ações de formação que não se enquadrem nas anteriores serão consideradas “Sem interesse”
e não serão valorizadas.

A inexistência de formação com interesse específico determinará a atribuição de O valores na avaliação
da Formação Profissional Geral.

Valoração das ações de formação com interesse específico, consoante a respetiva duração

>12e >24e >36e >48e >60e >72e >84e >96e
<12 >108

<24 <36 <48 <60 <72 <84 <96 <108
horas — — — — — — — — horas

horas horas horas horas horas horas horas horas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.5 - Formação Profissional - Cursos Específicos (FPCE)

Neste fator, o Júri apenas considerará os cursos específicos para Alta Direção em Administração
Pública, de acordo com o estabelecido na Portaria n.° 146/2011, de 7 de abril, conjugado com o artigo
12.° da Lei n.° 2/2004, de 15 de janeiro, na redação atual, e a saber: Curso Avançado de Gestão Pública
(CAGEP), Programa de Formação em Gestão Pública (FCRGEP) e Curso de Alta Direcção em
Administração Pública (CADAP).

A avaliação do fator Formação Profissional - Cursos Específicos será efetuada de acordo com os
seguintes critérios:

Nos termos do n.° lodo artigo 2.° da Portaria n.° 146/2011, de 7 de abril, o Seminário de Alta Direção
(SAD) e o CADAP frequentados até 31/12/2005 são equiparados ao FORGEP.

Em qualquer caso, será considerado apenas um curso específico para Alta Direção em Administração
Pública, não havendo lugar à acumulação de valoração quando o/a candidato/a tenha frequentado com
aproveitamento dois ou mais cursos específicos.
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A inexistência de curso específico para Alta Direção em Administração Pública determinará a
de 0 valores na avaliação da Formação Profissional - Cursos específicos.

Cursos específicos
para Alta Direção em CADÁP CADAP

FORGEP SAD CAGEP
Administração (até 31/12/2005) (após 31/12/2005)

Pública

VaLoração 19 19 19 19 20

Para efeitos de avaliação curricular, o Júri procedeu à elaboração de uma ficha de avaliação, cujo
modelo se encontra anexo à presente ata, da qual constitui parte integrante (Anexo 1).

II - Entrevista Pública

A Entrevista Pública visa avaliar, numa relação interpessoal e de forma objetiva e sistemática, as
aptidões profissionais e pessoais dos/as candidatos/as.

Tendo em consideração o conjunto de tarefas e responsabilidades inerentes ao cargo posto a concurso,
o Júri deliberou adotar os seguintes fatores de ponderação, estabelecendo o que visa avaliar em cada
um deles:

a) Sentido crítico: Pretenderá avaliar a capacidade de análise critica do/a candidato/a e respetiva
fundamentação, face à resolução de situações que lhe são apresentadas.

Compreenderá os seguintes níveis de avaliação:

Quando demonstre excelente capacidade de análise crítica e de 20
Excelente fundamentacão de decisões perante situacões hipotéticas ou reais, no

~. . . . Valoresambito das atividades a desempenhar.
Quando demonstre muito boa capacidade de análise crítica e de 17

Muito Bom fundamentação de decisões perante situacões hipotéticas ou reais, no
.. . . . Valoresambito das atividades a desempenhar.
Quando demonstre boa capacidade de análise crítica e de 14

Bom fundamentação de decisões perante situações hipotéticas ou reais, no
. . . . Valoresambito das atividades a desempenhar.
Quando demonstre razoável capacidade de análise crítica e de

Suficiente fundamentacão de decisões perante situacões hipotéticas ou reais, no
~ . . . Valoresambito das atividades a desempenhar.
Quando demonstre reduzida capacidade de análise crítica e de

Insuficiente fundamentação de decisões perante situações hipotéticas ou reais, no 6
âmbito das atividades a desempenhar, apelando a uma deficiente Valores
capacidade de inovação na procura de soluções.

b) Competência técnica: Pretenderá avaliar o conhecimento da função, bem como a competência
técnica e aptidão para o exercício de funções de direção, coordenação e controlo, por a mesma
representar um fator decisivo no desempenho do respetivo cargo.
Compreenderá os seguintes níveis de avaliação:

Quando revele excelente conhecimento da função e excelente aptidão 20
Excelente . .. . -

para o exercicio de funçoes de direçao, coordenaçao e controlo. Valores
. Quando revele muito bom conhecimento da função e muito boa aptidão 17

Muito Bom . .. . - -

para o exercicio de funçoes de direçao, coordenaçao e controlo. Valores
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Bom Quando revele bom conhecimento da função e boa aptidão para o 14
exercício de funções de direção, coordenação e controlo. Valores

. . Quando revele suficiente conhecimento da função e suficiente aptidão 10Suficiente . - . -

para o exercicio de funçoes de direcçao, coordenaçao e controlo. Valores
. . Quando revele reduzido conhecimento da funcão e reduzida aptidão para 6Insuficiente . -

o exercicio de funçoes de direçao, coordenaçao e controlo. Valores

c) Expressão e fluência verbais: Pretenderá avaliar a capacidade de comunicação manifestada através
da linguagem oral, expressa através do desenvolvimento harmonioso e lógico do discurso do/a
candidato/a, da fluência e riqueza de expressão verbal e da capacidade de síntese.
Compreenderá os seguintes níveis de avaliação:

20
Excelente Quando revele excelente capacidade de comunicacão oral.

~ Valores
17

Muito Bom Quando revele muito boa capacidade de comunicacão oral.
. Valores

14Bom Quando revele boa capacidade de comunicacão oral.
‘ Valores

10Suficiente Quando revele suficiente capacidade de comunicacao oral.
Valores

6
Insuficiente Quando revele reduzida capacidade de comunicação oral.

Valores

d) Motivação: Pretenderá avaliar, por um lado, os motivos de apresentação da candidatura ao cargo e,
por outro, o interesse do/a candidato/a pelas funções inerentes ao mesmo, designadamente, a sua
capacidade de decisão e empenho numa constante atualização técnica.
Compreenderá os seguintes níveis de avaliação:

Quando demonstre excelente nível de motivacão para o exercício de 20
Excelente - . . -

funçoes dirigentes na area de atuaçao do cargo a prover. Valores
. Quando demonstre muito bom nível de motivação para o exercício de 17

Muito Bom - . . -

funçoes dirigentes na area de atuaçao do cargo a prover. Valores

Bom Quando demonstre bom nível de motivação para o exercício de funções 14
dirigentes na área de atuação do cargo a prover. Valores

. . Quando demonstre razoável nível de motivacão para o exercício de 10Suficiente - . . -

funçoes dirigentes na area de atuaçao do cargo a prover. Valores
. . Quando demonstre reduzido nível de motivacão para o exercício de 6Insuficiente - . .

funçoes dirigentes na area de atuaçao do cargo a prover. Valores

A classificação em cada fator de ponderação resultará da média aritmética simples das pontuações
atribuídas pelos membros do Júri.

A classificação a atribuir a cada candidato/a na Entrevista Pública resultará da média aritmética
simples de todos os fatores de ponderação ora estabelecidos.

Para o efeito, o Júri procedeu à elaboração de uma ficha de classificação, que será utilizada na
Entrevista Pública e cujo modelo se encontra anexo à presente ata, da qual constitui parte integrante
(Ánexo II).
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Com vista a uma maior uniformidade e equidade na aplicação do método de seLeção aos/às
candidatos/as, o Júri elaborou um guião das questões a abordar no decurso da Entrevista Pública, o
qual se anexa e faz parte integrante da presente ata (Anexo III).

III - Classificação Final:

Os métodos de seleção são eliminatórios, pelo que a obtenção de valoração inferior a 9,5 valores, num
método de seleção, determina a exclusão do/a candidato/a do procedimento concursal.

A classificação final será expressa na escala de zero a vinte valores e resultará da média aritmética
simples das classificações obtidas nos dois métodos de seleção, de acordo com a seguinte fórmula:

CF = (AC+EP) / 2, em que:

CF = Classificação Final

AC = Avaliação Curricular

EP = Entrevista Pública

O Júri procedeu à elaboração da ficha auxiliar de classificação final, que se encontra anexa à presente
ata e da qual constitui parte integrante (Anexo IV).

As deliberações do Júri foram tomadas por unanimidade.

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

O JÚRI,

ncisco José Gouveia Alves Pimenta

,C≠~-rV

Alcindo José de Oliveira Monteiro cardoso

vasco Fitas da cruz
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FICHA DE AVALIAÇÃO CURRICULAR

/
‘1

Procedimento concursal para provimento do cargo de direção intermédia de 2.° Grau - Chefe de Divisão de Ambiente e
lnfraestruturas, da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, publicado através do Aviso (extrato) n.°

_____/ , no Diário da República, 2.’ série, n.° de de _________ de ________, e pub[icitado na BEP
com o código de oferta n.° ___________/__.._.

NOME DO/A CANDIDATO/A:

Os campos com fundo azul claro deverão ser preenchidos de acordo com as instruções existentes em cada secção.

HABILITAÇÕES ACADÉMICAS (HA) Pontuação / Critérios

16 Licenciatura na(s)
área(s) pretendida(s)

18 Mestrado na(s)
área(s) pretendida(s)

20 Doutoramento na(s)
área(s) pretendida(s)

Total: valores

Noto: preencher apenas urna opção.

Exercício de Funções Públicas (EFP) 16 < 10 anos

18 ‘l0Anose<l5Anos

20 > 15 Anos

Subtotal: D vaiores

Noto: preencher apenas urna opção.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL GERAL (EPG) Pontuação / Critérios

Exercício de Cargos Dirigentes (ECD) Pontuação / Critérios

O Não exerceu

14 <3anos

18 >3Anosec9Anos

20 >9Anos

Subtotal: J valores

Noto: preencher apenas urna opção.

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo
Quinta da Malagueira, Apartado 83 - 7006-553 ÉVORA, PORTUGAL
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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL ESPECÍFICA (EPE) Pontuação / Critérios

O Sem experiência _______

10 <lano _____

12 >lAnoe<3Anos ______

14 >3Anose<6Anos ______

16 >6Anosec9Anos ______

18 >QÁnose<l2Anos ______

20 ‘ 12 Anos

Total: valores

Nota: preencher apenas uma opção.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL GERAL (FPG) Pontuação / Critérios

Com interesse Específico __________

N.°de
ações de
formação ________

1 <12horas _________ ______

2 ‘12e<24horas ________ ______

3 ‘24e<3óhoras _________ ______

4 >36e<48horas _________ ______

5 >48e<óohoras _________ ______

6 ‘60e<72horas _________ ______

7 >72e<84horas ________ ______

8 ‘84e<96horas _________ ______

9 >96e<l08horas _________ ______

10 > 108 horas __________

Nota: indicar o n. ° de ações de formação e de pós- Total: U valores
graduações consideradas, por escalão de duração. Total não pode ser superior o 20.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL Pontuação / Critérios
CURSOS ESPECÍFICOS (FPCE)

O Não ReaLizada _______

19 FORGEP _______

19 SAD ______

19 CADÁP (até 31/12/2005) ______

19 CAGEP ______

20 CADAP (após 31/12/2005) _______

Nota: Tendo sido realizados dois ou mais cursos, Total: valores
considerar apenas um.

Página 8 de 12
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo

Quinta da Matagueira, Apartado 83- 7006-553 ÉVORA, PORTUGAL
TEL + 351 266 757 800 FAX + 351 266 757 850

EMAIL geral@drapal.min-agricutturapt www.drapal.min-agricultura.pt



•~. REPÚBLICA AGRICULTURA
~‘ PORTUGUESA E ALIMENTAÇÃO

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo

Avaliação Curricular (AC) = (2HA + EPG + ZEPE + FPG + 2FPCE) / 8

Classificação Final da Avaliação Curricular 0,000 Valores

Observações:

Évora, _de de 2022

o JÚRI

Francisco José Gouveia Alves Pimenta

Álcindo José Ouve a Mont ro Cardoso z7e2’e/4~a
Vasco Fitas da Cruz
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ANEXO II

FICHA DE ENTREVISTA PÚBLICA

Procedimento concursal para provimento do cargo de direção intermédia de 2.° grau - Chefe de Divisão de Ambiente e lnfraestruturas, da Direção Regional de Agricultura
Pescas do Álentejo, publicado através do Aviso (extrato) n.° ______/ , no Diário da República, Z.a série, n.° de de __________ de _________ e publicitado n

BEP com o código de oferta n.° 1.

NOME DO/Á CANDIDATO/A:

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo
Quinta da Malagueira, Apartado 83 - 7006•553 ÉVORA, PORTUGAL

TEL + 351 266 757 800 FAX + 351 266 757 850
EMAIL geraL@drapal.mm agricultura.pt www.drapal.mln-agricultura.pt

OBSERVAÇÕESPONTUAÇÃO (Valores)
FATORES ELEMENTOS DO JÚRI classificação

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom Excelente do Fator de

6 lO 14 17 20 Ponderação

Francisco osé Gooveia Alies Pimenta

Sentido Critico Alcindo Jose de Oliveira Monteiro Cardoso 0,000
Vasco Fitas da Cruz

Francisco José Gouveia Alvos Pimenta

Competência Técnica Alcindo Jose de Oliveira Monteiro Cardoso 0,000

Vasco Fitas da Cruz

Francisco José Gouveja Alves Pimenta

Expressão e Fluência - -
• Alcindo Jose de Oliveira Monteiro Cardoso O 000

Verbais -

Vasco Fitas da Cruz

Francisco José Gouvoia Alvos Pimenta

Motivação Alcindo Jose de Oliveira Monteiro Cardoso O 000

Vasco Fisas da Cruz

Classificação Final da Entrevista Pública = 0,000 Valores
Évora, — de _____________ de 2022

OJÚRI
a

Francisco José Gouveia ALVOS Pimenta Alcindo Jose de Oliveira Monteiro Cardoso Vasco Fitas da Cruz
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ANEXO III

GUIÃO DE QUESTÕES PARA A ENTREVISTA PÚBLICA

Procedimento concursal para provimento do cargo de direção intermédia de 2.° grau - Chefe de Divisão de
Ambiente e Infraestruturas, da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, publicado através do Aviso
(extrato) n.’ ______/ , no Diário da República, 2•a série, n.° , de de __________ de _________, e

publicitado na BEP com o código de oferta n.° 1.

QUESTÕES

1 Descrição do percurso profissional alinhado com as competências da Divisão de
Ambiente e Infraestruturas.

Num contexto de restrições orçamentais e de redução de recursos humanos, qual a
2 abordagem que adotaria para que as tarefas adstritas á Divisão de Ambiente e

Infraestruturas sejam cumpridas.

3 Evidencie as características comportamentais que melhor o identifiquem num
ambiente de mudança em que a tomada de decisão é permanente.

~ Refira a motivação para apresentar a candidatura bem como a(s) característica(s) que
salientaria como mais relevantes para o desempenho do cargo.
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Évora, — de

O JÚRI

de 2022

Alcindo José de Oliveira Monteiro cardoso

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo
Quinta da Matagueira, Apartado 83 . 7006-553 ÉvORA, PORTUGAL

TEL + 351 266 757 800 FAX + 351 266 757 850
EMAIL gera[@drapaLmin-agricultura.pt www.drapal.min-agricultura.pt

Vasco Fitas da Cruz
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Francisco José Gouveia Alves Pimenta
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ANEXO IV

CLASSIFICAÇÃO FINAL

Procedimento concursal para provimento do cargo de direção intermédia de 2.° grau - Chefe de Divisão de
Ambiente e Infraestruturas, da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, publicado através do Aviso
(extrato) n.° _____/ , no Diário da República, 2~ série, n.° —, de de _________ de ________, e

publicitado na BEP com o código de oferta n.° 1.

NOME DO/Á CANDIDATO/A:

CLASSIFICAÇÃO FINAL (CF)

CF = (AC + EP) / 2 = 0,000 valores

Évora, — de ________________ de 2022

O JÚRI

Francisco José Gouveia Alves Pimenta

Alcindo José de Oliveira Monteiro cardoso

Vasco Fitas da Cruz
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