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ATÁ N.° 3

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 técnico superior, 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

Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, pelas dezasseis 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 vínculo 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 técnico superior, 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 - Dr. Élio Emanuel de Jesus Santos, Técnico Superior.

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

1. Apreciação de alegações apresentadas em sede de audiência prévia dos interessados, na
sequência da notificação da intenção de exclusão do procedimento concursal.

2. Decisão sobre a admissão ou exclusão de candidatos/as.

3. Notificação da decisão de admissão ou exclusão.

Ponto 1 - Notificada, através de mensagem de correio eletrónico, de 28/09/2022, para, em sede de
audiência prévia dos interessados, dizer, querendo, por escrito e através do formulário-tipo de utilização
obrigatória, disponível em http: //www.drapal.min-agricultura.pt/drapal/index.php/instrumentos-de
gestao#procedimentos-concursais, o que se lhe oferecesse, no prazo de 10 dias úteis, contados nos
termos do artigo 113.° do Código do Procedimento Administrativo, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.°
4/2015, de 7 de janeiro, na redação atual, sobre a intenção de exclusão do procedimento concursal,
restrito a trabalhadores/as com vínculo de emprego público por tempo indeterminado, 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, com fundamento na não demonstração de titularidade de vínculo de
emprego público por tempo indeterminado, previamente constituído, constatou o Júri que a única
candidata ao procedimento concursal, Joana Aguiã, não apresentou qualquer alegação.

Ponto 2 - Em face do que antecede, deliberou o Júri, por unanimidade, manter a intenção notificada e
excluir a única candidata ao procedimento concursal, Joana Aguiã, dando o concurso por deserto.

Ponto 3 - Mais deliberou o Júri, por unanimidade, notificar a candidata da decisão de exclusão do
procedimento concursal, através de mensagem de correio eletrónico, com informação de que pode ser
interposto recurso hierárquico ou tutelar do ato de exclusão do procedimento concursal, nos termos do
Código do Procedimento Administrativo, e de que a consulta do processo poderá ser efetuada nos dias
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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, encontrando-se as atas de reunião do Júri do
procedimento concursal disponíveis na página etetrónica da Direção Regional, em
http: //www.drapal.min-agricultura.pt/drapal/index.php/instrumentos-de-gestao#procedimentos
concursais.

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,

______ J LLL~ . __
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