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ATA N.° 3

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

Aos três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, pelas onze horas, reuniu-se, na sede
da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, na Avenida Engenheiro Arantes e Oliveira,
Quinta da Malagueira, Évora, o Júri designado por despacho do Exmo. Senhor Diretor Regional de
Agricultura e Pescas do Álentejo, de 01/08/2022, 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 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. 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. Elaboração da lista definitiva de candidatos/as admitidos/as e excluídos/as.

4. Notificação da decisão de admissão ou exclusão.

Ponto 1 - Efetuada, via mensagem de correio eletrônico de 07/12/2022, a notificação para, em sede
de audiência prévia dos interessados, dizerem, querendo, por escrito e atravésdo formulário-tipo de
utilização obrigatória, disponível em http://wwwdrapal.min
agricultura.pt/dra~al/index.php/instrumentos-de-gestao#procedimentos-concursais, o que se lhes
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, constatou o Júri que:

- A candidata Cláudia Gabriela Moura Santos, via, mensagem de correio eletrónico de 08/12/2022,
declarou abdicar da audiência de interessados, por nada ter a opor relativamente à intenção de
exclusão do procedimento concursal, com fundamento na titularidade de habilitações académicas 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;

Página 1 de 2
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Álentejo

Apartado 83 - Quinta da Malagueira, 7000-758 Évora, PORTUGAL
TEL + 351 266 757 800 FAX + 351 266 757 850 EMAIL geral@drapatentejo.gov.pt www.drapal.min-gricultura.pt



REPÚBliCA AGRICULTURA

4 PORTUGUESA E ALIMENTAÇÃO
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo

- O candidato Sérgio MigueL Rabaça Panaças não apresentou qualquer alegação em sede de audiência
de interessados, face à intenção de excLusão do procedimento concursal, 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.

Ponto 2 Em face do que antecede, deLiberou o Júri, por unanimidade, manter a intenção notificada
e excluir todos/as os/as candidatos/as, dando o procedimento concursaL por deserto.

Ponto 3 - De seguida, procedeu o júri à eLaboração da Lista definitiva de candidatos/as admitidos/as e
excLuídos/as, a submeter a homoLogação do Exmo. Senhor Diretor Regional de Agricultura e Pescas do
Alentejo.

Ponto 4 - Por fim, deliberou o Júri, por unanimidade, notificar os/as candidatos/as 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 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 eLetrónica da Direção RegionaL, em
http: / /www.drapaL.min-agricultura.pt/drapal/jndex.php/instrumentos-de-gestao#procedjmentos
concursais.

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

O JÚRI,
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