
fccroA

REPUBLICA AGRICULTURA

PORTUGUESA E ALIMENTAÇÃO

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 de um posto de trabalho da carreira e
categoria de assistente técnico, previsto e não ocupado no mapa de pessoal da Direção Regional
de Agricultura e Pescas do Alentejo, afeto ao Serviço Regional do Baixo Alentejo, na modalidade
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado

Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, pelas onze horas, reuniu-
-se, através de videoconferência, o Júri designado por despacho do Exmo. Senhor Diretor Regional de
Agricultura e Pescas do Alentejo, de 27/07/2022, para assegurar a tramitação do procedimento
concursaL comum, restrito a trabalhadores/as detentores/as de vinculo de emprego público por tempo
indeterminado, destinado ao preenchimento, na modalidade de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, de um posto de trabalho da carreira e categoria de assistente
técnico, previsto e não ocupado no mapa de pessoal da Direção Regional de Agricultura e Pescas do
Alentejo, afeto ao Serviço Regional do Baixo ALentejo, com a seguinte constituição:

Presidente - Eng.a Joana Galhardo Álmodôvar Cruz Nascimento, Chefe de Divisão do Serviço RegionaL
do Baixo Alentejo;

Vogal - Eng° Luís Pedro Gomes Cano Dargent, Técnico Superior, que substitui o Presidente nas suas
faltas e impedimentos;

Vogal - Or. Élio Emanuel de Jesus Santos, Técnico Superior.

Á 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 apresentadas, designadamente a reunião dos
requisitos exigidos e a apresentação dos documentos essenciais à admissão ou avaliação dos/as
candidatos/as;

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 6 (seis) candidaturas
apresentadas ao procedimento concursaL, nomeadamente por Cátia Alexandra Gonçalves, Daniela
Maria Pires Mendonça, Helder Miguel Chaveiro Cota, Maria FiLomena Sousa Bruno, Maria José Moisom e
Sandra Patrícia Baia de Matos, declararam não se encontrar em situação conhecida de impedimento,
nos termos previstos nos artigos 69Y e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, aprovado
em anexo ao Decreto-Lei n.° 4/201 5, de 7 de janeiro, na redação atual.

Sem prejuízo, podem os/as candidatos/as, 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 à verificação
dos requisitos de candidatura exigidos e apresentação dos documentos essenciais à admissao ou
avaliação, à luz do disposto nos artigos 34° e 35.° da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
aprovada em anexo à Lei n.° 35/2014, de 20 de junho, na redação atual, nos artigos 19.° e 20.° da

Página 1 de 2
Direçeo Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo

Apartado 83 - Qiinta da Matagueira, 7000-758 Evora, PORTUGAL
TEL • 351 266 757 800 FAX + 351 266 757 850 EMAIL gerat@drapat.min-agricuttura.pt www.drapal.min-gflcultura.pt



REPUBLICA AGRICULTURA

PORTUGUESA EALIMENTAÇÃO

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo

Portaria n.° 125-A/2019, de 30 de abril, republicada em anexo à Portaria n.° 12-A/2021, de 11 de
janeiro, e na Oferta de Emprego OE202208/0517, publicitada na Bolsa de Emprego Público.

Em cumprimento do ponto seguinte da ordem de trabalhos, e atenta a apreciação efetuada no das
candidaturas apresentadas, conforme as Listas de Verificaçõo dos Requisitas de Admissão e Demais
Elementos, em anexo, que são parte integrante da presente ata, o Júri deliberou excluir do
procedimento concursal, com fundamento na não demonstração de titularidade de vínculo de
emprego público por tempo indeterminado previamente constituído, exigido nos termos do artigo
30.°, n.° 3, da Lei Geral do Trabalho em Funções PúbLicas, aprovada em anexo à Lei n.° 35/2014, de 20
de junho, na redação atual, todos/as os/as candidatos/as, abaixo elencados:

- Cátia Alexandra GonçaLves;

- Daniela Maria Pires Mendonça;

- Helder Miguel Chaveiro Cota;

- Maria Filomena Sousa Bruno;

- Maria José Moisom;

- Sandra Patrícia Baia de Matos.

No que concerne ao ponto 4 da ordem de trabalhos, o Júri deliberou notificar, através de mensagem
de correio eletrónico, os/as candidatos/as, para, querendo, dizerem em sede de audiência prévia dos
interessados, por escrito e através do formulário-tipo de utilização obrigatória, disponível em
http://www.dra~aLmin-agrjcu1tura.pt/drapaIjindex.php/instrumentos-de-gestao#procedimentos-
concursais, o que se lhes oferecer sobre o projeto de decisão, 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 10.0,

n.° 1, e 22.° da Portaria n.° 125-A/2019, de 30 de abril, republicada em anexo à Portaria n.° 12-
A/2021, de 11 de janeiro.

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-agricuftura.pt/drapal/index.php/instrumentos-de-gestaoftprocedimentos
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,

‘00 a6 •&• ~ é’-(
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Nome do/a candidato/a: Cátia Alexandra Gonçalves

Requisltos de Admissão

1 1 Candidato/a com vinculo de emprego publico por tempo indeterminado

1 2 Candidato/a titular do 12 ano de escolaridade ou curso legalmente equiparado, ou nivel de escolaridadelegalmente exigido a data do ingresso na carreira e categoria

Documentação

2. Formulario de candidatura

2 1 Entregue pelos meios previstos, ____________________

2 2 Dentro do prazo determinado,

2 3 Apresenta todos os elementos de conteudo constantes da oferta de emprego

3 Curnculo profissional detalhado, atualizado, datado e assinado, onde deve constar

3 1 As funçoes que exerce e as que exerceu com indicação dos respetivos periodos de permanência nos serviços edas atividades relevantes desenvolvidas,

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

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

4 1 Á identificação da relaçao jundica de emprego publico previamente estabelecida, __________________

4 2 A carreira,

4 3 A categoria,

44 A antiguidade na categoria,

4 5 A antiguidade na carreira; ____________________

4 6 A antiguidade no exercicio de Funçoes Publicas

4 7 Avaliaçao do desempenho reportada aos ultimos dois ciclos de avaliaçao

Declaraçao emitida pelo serviço onde o/a trabalhador/a exerce funções, com discnminação das atividades que __________________

executa

6 Fotocopia legivel do certificado de habilitações academicas

7 Fotocopias legiveis dos certificados das ações de formação profissional realizadas

atiti_lulie “e

lista a opção
correta

Sim Não

1ooca~
di REPÚBLICA AcRiculrucA (1r PORTUGUESA E 4tiMENT4~AO
Direção Regional de Agricuilura e Pescaa do Aleniejo

APRECIAÇÃO DA CÁNDIDATURA
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 um posto de trabalho da carreira e categoria de assistente
técnico, previsto e não ocupado no mapa de pessoal da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo,
afeto ao Serviço Regional do Baixo Alentejo, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, publicado em Diário da República, através do Aviso (extrato) n.° 16167/2022, e
publicitado na BEP com o código de oferta n.° 0E202208/0517.

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 0E202208/05l7:

Controlo
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REPÚBLICA
4 PORTUGUESA E ALIMENTAÇÃO

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo

lO. Observaçôes respeitantes a outros documentos que o/a candidato/a considere relevantes para a apreciação do seu merito:

11. Observações:
A candidata não apresentou declaração comprovativa da titularidade de vinculo de emprego público por tempo indeterminado, exigida
para admissão ao procedimento concursal, nos termos do artigo 30.°, n.° 3, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em
anexo à Lei n.° 35/2014, de 20 de junho. Não apresentou, também, fotocópia legível do certifiado de habilitações literárias detidas.

Évora, 26 de setembro de 2022

1

Joana Galhardo Almodôver Cruz NascImento

Luis Pedro Gomes can argerit

ÉIio Emanuel de Jesus tos

Admitido/a: Não
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REPÚBLICA AGRICULTURA

4 PORTUGUESA E.IIMENTAÇAO
Direção Reg~onaI de Agricultura e Pescas do Alentejo

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

Procedimento concursai comum, restrito a trabalhadores/as detentores/as de vincuLo de emprego púbLico por
tempo indeterminado, para preenchimento de um posto de trabaLho da carreira e categoria de assistente
técnico, previsto e não ocupado no mapa de pessoal da Direção Regional de Agricultura e Pescas do ALentejo,
afeto ao Serviço RegionaL do Baixo ÁLentejo, na modaLidade de contrato de trabaLho em funções púbLicas por
tempo indeterminado, pubLicado em Diário da RepúbLica, através do Aviso (extrato) n.° 16167/2022, e
pubLicitado na BEP com o código de oferta n.° 0E202208/0517.

Nome do/a candidato/a: Daniela Maria Pires Mendonça

~VIttM.flIC IId

lista a opção
Requlsitos 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 cornos requisitos constantes na oferta de emprego Controlo
publicitada na BEP com o código 0E202208/0517:

1.1 Candidato/a com vinculo de emprego público por tempo indeterminado. Não

1 2 Candidato/a titular do 12.’ ano de escolaridade ou curso legalmente equiparado, ou nível de escolaridade Sim~ legalmente exigido à data do ingresso na carreira e categoria

Documentação

2. Formulário de candidatura: Sim

2.1 Entregue pelos meios previstos; Sim

2.2 Dentro do prazo determinado; Sim

2.3 Apresenta todos os elementos de conteudo constantes da oferta de emprego. Sim

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

3 1 As funções que exerce e as que exerceu com indicação dos respetivos periodos de permanência nos serviços e Sim~ das atividades relevantes desenvolvidas;

3 2 Indicação das ações de formação profissional realizadas, entidades promotoras, período em que as mesmas Sim~ decorreram e respetiva duração em numero de horas.

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

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

4.2 A carreira; Não

4i A categoria; NAS

44 A antiguidade na categoria; Não

4.5 A antiguidade na carreira; Não

4.6 A antiguidade no exercido de Funções Públicas. Não

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

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

6. Fotocópia legivel do certificado de habilitações académicas. Sim

7. Fotocópias legíveis dos certificados das ações de formação profissional realizadas. H
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REPÚBLICA
PORTUGUESA S AuMENTAÇÃo

Direção Regional do Agricultura e Pescas do Alentejo

lo. Observaçôes respeitantes a outros documentos que o/a candidato/a considere relevantes para a apreciação do seu mérito;

II. Observações:
A candidata não apresentou declaração comprovativa da titularidade de vinculo de emprego público por tempo indeterminado, exigida
para admissão ao procedimento concursal, nos termos do artigo 30. , n. 3, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em
anexo à Lei n.° 35/2014, de 20 de junho.

Admitido/a: ão

Évora, 26 de setembro de 2022

~øtaa SÃ _~, • -

Joana Galherdo Almodôvar Cruz Nascimento

1~~
Luis Pedro Gomes cano Da

£L%
tilo Em u 1 de Jestd.~~s
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Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo

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 um posto de trabaLho da carreira e categoria de assistente
técnico, previsto e não ocupado no mapa de pessoaL da Direção Regional de AgricuLtura e Pescas do Alentejo,
afeto ao Serviço RegionaL do Baixo ÁLentejo, na modaLidade de contrato de trabaLho em funções púbLicas por
tempo indeterminado, pubLicado em Diário da República, através do Aviso (extrato) n.° 16167/2022, e
pubLicitado na BEP com o código de oferta n.° 0E202208/0517.

Nome do/a candidato/a: Helder Miguel chaveiro Cota

avltt.u’.c “6

lista a opção
Requisitos de Admissão correta

Sim Nao

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 Controlo
publicitada na BEP com o código 0E202208/0517:

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

1 2 candidato/a titular do 12.’ ano de escolaridade ou curso legalmente equiparado, ou nível de escolaridade Sim~ legalmente exigido à data do ingresso na carreira e categoria

Documentação

2. Formulário de candidatura: Não

2.1 Entregue pelos meios previstos; Não

2.2 Dentro do prazo determinado; Não

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

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

3 1 As funções que exerce e as que exerceu com indicação dos respetivos períodos de permanência nos serviços e Sim~ das atividades relevantes desenvolvidas;

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

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

4.1 A Identificação da relação jurídica de emprego público previamente estabelecida; Não

4.2 A carreira; Não

4.3 A categoria; Não

4.4 A antiguidade na categoria; Não

4.5 A antiguidade na carreira; Não

4.6 A antiguidade no exercício de Funções Públicas. Não

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

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

6. Fotocópia legível do certificado de habilitações académicas.

7. Fotocópias legíveis dos certificados das ações de formação profissional realizadas. Não
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REPÚBLICA
PORTUGUESA EAUMENTAÇÀO

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alantejo

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

II. Observações:
O candidato não apresentou declaração comprovativa da titularidade de vinculo de emprego público por tempo indeterminado, exigida
para admissão ao procedimento concursal, nos termos do artigo 30.’ n.° 3, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em
anexo à Lei n.° 35/2014, de 20 de junho.

Admitido/a: No

Évora, 26 de setembro de 2022

Asas e
- na Galhai-do Almodôvar Cruz Nascimento

~z
Luis Pedro Comes Cano Da nt

tuo Emanual de is 5 tos
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REPÚBLICA AGRICULTURA

PORTUGUESA [ALIMENTAÇÃO

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alenlejo

~‘ç# aAr

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

Procedimento concursaL comum, restrito a trabaLhadores/as detentores/as de vincuLo de emprego púbLico por
tempo indeterminado, para preenchimento de um posto de trabaLho da carreira e categoria de assistente
técnico, previsto e não ocupado no mapa de pessoal da Direção RegionaL de Ágricultura e Pescas do ÁLentejo,
afeto ao Serviço RegionaL do Baixo ALentejo, na modaLidade de contrato de trabaLho em funções púbLicas por
tempo indeterminado, pubLicado em Diário da RepúbLica, através do Aviso (extrato) n.° 16167/2022, e
pubLicitado na BEP com o código de oferta n.° 0E202208/0517.

Nome do/a candidato/a: Maria Filomena Sousa Bruno

3vt~te.,I~ ,_

lista a opção
Requlsitos de Admissão correta

Sim Não

1. Requisitos previstos nos artigos 18.0, 30.0, n.° 3, e 34.’ da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada
em anexo à Lei n.° 35/201 4, de 20 de junho, conjugados cornos requisitos constantes na oferta de emprego Controlo
publicitada na BEP com o código 0E20220810517:

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

1 2 candidato/a titular do 12.0 ano de escolaridade ou curso legalmente equiparado, ou nível de escolaridade Sim~ legalmente exigido à data do ingresso na carreira e categoria

Documentação

2. FormuLário de candidatura: Sim

2.1 Entregue pelos meios previstos; Sim

2.2 Dentro do prazo determinado; Sim

2.3 Apresenta todos os elementos de conteudo constantes da oferta de emprego. Sim

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

~ Às funções que exerce e as que exerceu com indicação dos respetivos períodos de permanência nos sefviços e Sim~ das atividades relevantes desenvolvidas;

2 Indicação das ações de formação profissional realizadas, entidades promotoras, período em que as mesmas Sim~ decorreram e respetiva duração em numero de horas.

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

4.1 Á identificação da relação jurídica de emprego público previamente estabelecida; Não

4.2 A carreira; Não

4.3 A categoria; Não

4.4 A antiguidade na categoria; Não

4.5 Á antiguidade na carreira; Não

4.6 Á antiguidade no exercício de Funções Publicas. 1’I

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 Não
executa.

6. Fotocópia Legível do certificado de habilitações académicas. Sim

7. Fotocópias Legíveis dos certificados das ações de formação profissional realizadas. Não

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo
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REPÚBLICA
PORTUGUESA E AlIMENTAÇÃO

Direção Regional do Agricultura a Pescas do Alenlejo

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

II. Observações:
Á candidata não apresentou declaração comprovativa da titularidade de vinculo de emprego público por tempo indeterminado, exigida
para admissão ao procedimento concursal, nos termos do artigo 30°, n.° 3, da Lei Geral do Trabalho em Funções Publicas, aprovada em
anexo à Lei n. 35 2014, de 20 de junho.

Admitido/a: No

tvora, 26 de setembro de 2022

O JÚRI

r

Galhardo Almodôvar cruz Nascimento

.LL
Luis Pedro Gomes cano Dargent

tIlo Emanuel de J s Santos

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo
Apartado 83- Quinta da Malagueira, 7000-758 Évora, PORTUGAL
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REPUBLICA AGRICULTuRA

4 PORTUGUESA EALIMENTAÇÀO
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo

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 um posto de trabaLho da carreira e categoria de assistente
técnico, previsto e não ocupado no mapa de pessoaL da Direção RegionaL de ÁgricuLtura e Pescas do ALentejo,
afeto ao Serviço RegionaL do Baixo ALentejo, na modaLidade de contrato de trabaLho em funções púbLicas por
tempo indetem,inado, publicado em Diário da República, através do Aviso (extrato) n. 16167/2022, e
pubLicitado na BEP com o código de oferta n.° 0E202208/0517.

Nome do/a candidato/a: Maria José Moisom

3Vl~taIC IId

lista a opção
Requlsftos de Admissio correta

Sim Nao

1. Requlsitos previstos nos artigos 18_e, 30.0, n0 3, e 34.° da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada
em anexo à Lei n.0 35/2014, de 20 de jur~’o, conjugados com os requisitos constantes na oferta de emprego Controlo
publicitada na BEP com o código 0E2o22o8/o517:

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

1 2 Candidato/a titular do 12.0 ano de escolaridade ou curso legalmente equiparado, ou nivel de escolaridade Sim• legalmente exigido à data do ingresso na carreira e categoria

Documentação

2. Formulário de candidatura: Não

2.1 Entregue pelos meios previstos; Não

2.2 Dentro do prazo determinado; Não

2.3 Apresenta todos os elementos de conteudo constantes da oferta de emprego. Não

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

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

3 2 Indicação das ações de formação profissional realizadas, entidades promotoras, período em que as mesmas Sim~ decorreram e respetiva duração em numero de horas.

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

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

4.2 A carreira; Não

4.3 A categoria; Não

4.4 A antiguidade na categoria; N

4.5 A antiguidade na carreira; Não

4.6 A antiguidade no exercício de Funções Públicas.

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

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. Não

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

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo
Apartado 83-Quinta da Malagueira, 7000-758 Évora, PORTUGAL

TEL + 351 266 757 800 FAX + 351 266 757 850 EMAIL geral@drapal.min-agricultura.pt www.drapal.min gricultura.pt
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REPÚBLICA AGRICULTURA

4 PORTUGUESA EALIMENTAÇÃO
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo

lo. Observações respeltantes a outros documentos que o/a candidato/a considere relevantes para a apreciação do seu mérito:

II. Observações:
A candidata não apresentou declaração comprovativa da titularidade de vinculo de emprego público por tempo indeterminado, exigida
para admissão ao procedimento concursal, nos termos do artigo 30°, n.e 3, da Lei Geral do Trabalho em Funções Publicas, aprovada em
anexo à Lei n.° 35/2014, de 20 de junho.
Não apresentou, também, fotocópia legível do certificado de habilitações académicas.

Admitido/a: Não

Évora, 26 de setembro de 2022

est 6~
Joana Galhardo Almodôvar cruz Nascimento

Luis Pedro Gomes Cano D nt

f~o____________
tu0 Emanuel de Jes Los

Direção Regional de Agricu tura e Pescas do Alentejo
Apartado 83- Quinta da Malague ra, 7000-758 Évora, PORTUGAL

lEI + 351 266 757 800 FAX + 351 266 757 850 EMAIL gera @drapa m n-agricultura.pt www.drapalmin-gricultura.pt
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Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo

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

Procedimento concursat comum, restrito a trabaLhadores/as detentores/as de víncuLo de emprego púbLico por
tempo indeterminado, para preenchimento de um posto de trabaLho da carreira e categoria de assistente
técnico, previsto e não ocupado no mapa de pessoaL da Direção RegionaL de ÁgricuLtura e Pescas do ÁLentejo,
afeto ao Sen’iço RegionaL do Baixo ALentejo, na modaLidade de contrato de trabaLho em funções púbLicas por
tempo indeterminado, pubLicado em Diário da RepúbLica, através do Aviso (extrato) n.° 16167/2022, e
pubLicitado na BEP com o código de oferta n.° 0E202208/0517.

Nome doía candidato/a: Sandra Patricia Baia de Matos

3VItteJlIC lia

lista a opção
Requlsitos de Admissão correta

Sim Nao

1. Requisites 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 cornos requisitos constantes na oferta de emprego Controlo
publicitada na BEP com o código 0E202208 0517:

1.1 candidato/a com vinculo de emprego publico por tempo indeterminado. Não

1 2 candidato/a titular do 12. ano de escolaridade ou curso legalmente equiparado, ou nivel de escolaridade Sim~ legalmente exigido à data do ingresso na carreira e categoria

Documentação

2. Formulário de candidatura: Não

2.1 Entregue pelos meios previstos; Não

2.2 Dentro do prazo determinado; Não

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

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

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

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

4. DecLaração emitida pelo serviço de origem, atuaLizada, autenticada, onde conste: Não

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

4.2 A carreira; Não

4.3 A categoria; Não

4.4 A antiguidade na categoria; H

4.5 A antiguidade na carreira; Hão

4.6 A antiguidade no exercício de Funções Publicas. N

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

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

6. Fotocõpia Legível do certificado de habilitações académicas. Sim

7. Fotocópias Legíveis dos certificados das ações de formação profissional realizadas. Não

Direçâo Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo
Apartado 83- Quinta da Malagueira, 7000-758 Évora, PORTUGAL

TEL + 351 266 757 800 FAX + 351 266 757 850 EMAIL geral@drapal.min-agrícultura pt www drapal min-gricultura.pt
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REPÚBLICA AGRICULTURA
PORTUGUESA EALIMENTA~ÀO

Direção Regional de A9ricultura e Pescas do Alenlejo

10. Observações respeitantes a outros documei,tos que o/a candidato/a considere relevantes para a apreciação do seu mérito:

II. Observações:
A candidata não apresentou declaração comprovattea da titularidade de vinculo de emprego público por tempo indeterminado, exigida
para admissão ao procedimento concursal, nos termos do artigo 30. , n. 3, da Lei Geral do Trabalho em Funções Publicas, aprovada em
anexo à Lei n.° 35/2014, de 20 de junho.

Admitido/a: N~’o

Évora, 26 de setembro de 2022

a’
Joana Galhardo Almodôvar Cruz Nascimento

~1 ~LL
Luis Pedro Gomes Cano Dargen

EL% ~
tIlo Emanuel de Jes 5 tos
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