
REPÚBLICA AGRICULTURA

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

ATA N.° 4

Concurso interno de acesso geral, para preenchimento de um posto de trabalho, da categoria de
técnico de informática do grau 2, nível 1, da carreira (não revista) de técnico de informática, do
mapa de pessoal da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, afeto à Divisão de
Sistemas de Informação e Documentação

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, pelas dez horas, na sede da
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, Avenida Engenheiro Arantes e Oliveira, Quinta
da Malagueira, em Évora, reuniu-se o Júri designado por despacho do Exmo. Senhor Diretor Regional
de Agricultura e Pescas do Alentejo, de 17/05/2022, para assegurar a tramitação do concurso interno
de acesso geral, tendo em vista o preenchimento de um posto de trabalho, da categoria de técnico de
informática do grau 2, nível 1, da carreira (não revista) de técnico de informática, do mapa de pessoal
da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, afeto à Divisão de Sistemas de Informação e
Documentação, com a seguinte constituição:

Presidente: Dra. Anabela Ferreira dos Santos Apolinário, Diretora de Serviços de Administração;

Vogais efetivos:

Eng.° Tiago Miguel Maximino de Sousa, Chefe de Divisão de Sistemas de Informática e Documentação,
que substitui a Presidente nas suas faltas e impedimentos;

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. Relato da aplicação da Prova de Conhecimentos Gerais e Específicos.

2. Avaliação e classificação da Prova de Conhecimentos Gerais e Específicos.

3. Elaboração da lista de resultados obtidos na Prova de Conhecimentos Gerais e Específicos.

4. Aplicação do método de seleção Avaliação Curricular aos candidatos aprovados na Prova de
Conhecimentos Gerais e Específicos.

5. Elaboração da lista de resultados obtidos na Avaliação Curricular.

6. Notificação dos candidatos para a realização do método de seleção Entrevista Profissional
de Seleção.

Ponto 1 - A prova de conhecimentos teve lugar na sede da Direçao Regional de Agricultura e Pescas do
Alentejo, no dia 10/03/2023, com início às lOh3Om, conforme convocatória efetuada via ofício de
01/03/2023, tendo decorrido da seguinte forma:

Pelas lOhlSm, o membro do Júri vigilante da prova, Dr. Élio Emanuel de Jesus Santos, informou os
dois candidatos presentes sobre os procedimentos e regras a observar, no processo de identificação
dos candidados e entrega dos enunciados da prova de conhecimentos, e retirou-se para a sala onde
viria a decorrer o método de seleção.

Ato contínuo, os candidatos foram identificados, mediante apresentação do Cartão de Cidadão ou
documento de identificação válido, com fotografia, e procederam ao preenchimento e assinatura da
Lista para Registo de Presenças e Garantia de Anonimato da Prova de Conhecimentos, na qual
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registaram o número do respetivo documento de identificação, bem como o código alfanumérico
inscrito no topo direito do enunciado da prova de conhecimentos, que lhes foi aleatoriamente
entregue, naquele momento, dentro de envelope opaco.

Dirigiram-se, então, os candidatos, na posse do respetivo enunciado inserto em envelope opaco, para
a sala de realização da prova de conhecimentos, onde permaneceu, durante todo o processo, o
membro do Júri vigilante da prova, que não presenciou nem teve qualquer intervenção na
identificação dos candidatos e entrega dos enunciados, nem, tampouco, acesso, em momento algum,
à Lista para Registo de Presenças e Garantia de Anonimato da Prova de Conhecimentos, fechada em
envelope opaco imediatamente após o preenchimento e assinatura pelos candidatos, garantindo-se,
destarte, o anonimato dos candidatos no ato de correção da prova de conhecimentos.

Cerca das 10h30, o membro do Júri vigilante da prova informou os candidatos acerca das regras a
observar no decurso da aplicação do método de seleção, em complemento às instruções/normas
vertidas nos enunciados da prova, e, considerando reunidas as condições necessárias para o efeito,
deu início à sua realização.

Uma vez concluída a realização da prova, cada candidato, conforme inicialmente determinado,
fechou o respetivo enunciado em envelope opaco, novamente sem qualquer intervenção por parte do
membro do Júri vigilante da prova, o qual, considerando ter a prova de conhecimentos decorrido sem
incidentes e de harmonia com as regras de conduta estabelecidas, deu então por finda a aplicação do
método de seleção, recolheu os enunciados fechados em envelope opaco e abandonou a sala
juntamente com os candidatos.

Ponto 2 . Concluído o relato da apLicação da prova de conhecimentos, o Júri procedeu à abertura dos
envelopes opacos, nos quais os candidatos guardaram o respetivo enunciado da prova, e à correção e
cotação das respostas dadas, respeitando o anonimato dos candidatos durante todo o processo.

Finda a correção das provas, verificou o Júri terem resultado as seguintes classificações, em escala de
O a 20 valores:

Parte 1 1 Parte II 1 ClassificaçãoCódigo da
Prova (10 questões de escolha múltipla 1 (15 questões de escolha múltipla i final1 sobre conhecimentos gerais) sobre conhecimentos específicos) 1
B2F5L 13,60
X1M4O 12,00 19,20

Procedeu o Júri, então, à abertura do envelope opaco em que foi guardada a Lista para Registo de
Presenças e Garantia de Anonimato da Prova de Conhecimentos e constatou que, da distribuição
aleatória dos enunciados, resultou o seguinte:

Nome do/a candidato/a Código da prova
_____________________________________________ atribuida
ÇJÕ ~é~Miõiiél~Áfr~ à~Pit’ei?ã’.’. ~ -. .~Z .~ X1M4O~ ~
Pedro Miguel Ferreira Ribeiro 62F5L

Ponto 3 - Em conformidade, elaborou o Júri a lista, ordenada alfabeticamente, de resultados obtidos
na prova de conhecimentos, a afixar em LocaL visível e público da DRAP Alentejo e publicitar na
respetiva página de internet, em http://www.drapaLmin
agricultura. ptfdrapal/index. php/instrumentos-de-gestao#procedimentos-concursais.

Pagina 2 de li
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 gerat@drapaLmin-agricultura.pt www.drapal.min-grlcultura.pt



REPÚBLICA AGRICULTURA

a PORTUGUESA E ALIMENTAÇA0
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo

Ponto 4 - Ato contínuo, procedeu o Júri à Avaliação Curricular dos Candidatos Jorge Manuel Arranja
Piteira e Pedro Miguel Ferreira Ribeiro, aprovados no método de seleção Prova de Conhecimentos
Gerais e Específicos, de harmonia com os critérios de apreciação e ponderação da Avaliação
Curricular, vertidos na Ata n.° 1, de 27/10/2022, e conforme as Fichas de Classificação da Avaliação
Curricular, que se anexam à presente ata e são da mesma parte integrante.

Ponto 5 Procedeu o Júri, de seguida, à elaboração da lista, ordenada alfabeticamente, de resultados
obtidos na Avaliação Curricular, que vai ser afixada em Local visíveL e público da DRAP ALentejo e
publicitada na respetiva página de internet, em http://www.drapal.min
agricultura. pt/drapal/index. php/instrumentos-de-gestao#procedimentos-concursais.

Ponto 6 - Mais deliberou o Júri que a notificação dos/as candidatos/as aprovados/as na Prova de
Conhecimentos Gerais e Específicos e na Avaliação Curricular, para a realização do método de seleção
Entrevista Profissional de Seleção, será efetuada por uma das formas previstas no artigo 35.°, nY 1,
do Decreto-Lei n.° 204/98, contendo indicação do local, data e horário em que a mesma terá lugar.

O processo documental respeitante ao procedimento concursal poderá ser consultado, 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.

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 e achada conforme, vai ser assinada e rubricada pelos membros do Júri.

O JÚRI,

~nL4~r

—
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ÁNEXOI ~_6’

FICHA DE CLASSIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO CURRICULAR

Concurso interno de acesso geral, para preenchimento de um posto de trabalho, da categoria de técnico
de informática do grau 2, nivel 1, da carreira (não revista) de técnico de informática, do mapa de
pessoal da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, afeto à Divisão de Sistemas de
Informação e Documentação, publicado através do Aviso n.° 21246/2022, no Diário da República, 2.~

série, n.° 216, de 09/11, e publicitado na BEP com o código de oferta n.° 0E20221 1/0265

NOME DO/A CANDIDATO/A: Jorge Manuel Arranja Piteira

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

HABILITAÇÕES ACADÉMICAS (HAB)

Escala Critérios

~ Curso tecnoLógico, curso das escolas profissionais ou curso que confira L~certificado de níveL III, nas áreas de informática

18 Superior ao 12.° ano, mas inferior a Licenciatura, nas áreas de *informática

20 Grau iguaL ou superior a Licenciatura, nas áreas de informática -“

Total: 16,00 valores

Nota: preencher apenas urna opção. Total não pode ser superior a 20.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL (FP)

Escala Critérios

0 Sem formação profissional

10 Formação profissional até 14 horas

12 Formaçâo profissionaL superior a 14 e até 42 horas

14 Formação profissional superior a 42 e até 70 horas

16 Formação profissionaL superior a 70 e até 98 horas .:

18 Formação profissionaL superior a 98 e até 126 horas

20 Formação profissionaL superior a 126 horas

Total: 12,00 valores

Nota: preencher apenas uma opção. Total não pode ser superior a 20.

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

TEL + 351 266 757 800 FAX + 351 266 757 850 EMAIL gerat@drapal.min-agrlcuttura.pt www.drapal.min-gricultura.pt
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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL(EP)

Escala Critérios

0 Sem desempenho de funções inerentes ao posto de trabalho

~ Até quatro anos de desempenho das funções inerentes ao posto detrabalho

12 Mais de quatro e até seis anos de desempenho das funções inerentes aoposto de trabalho

14 Mais de seis e até oito anos de desempenho das funções inerentes aoposto de trabalho

~ Mais de oito e até dez anos de desempenho das funcões inerentes aoposto de trabaLho

18 Mais de dez e até doze anos de desempenho das funcoes inerentes aoposto de trabaLho

20 Mais de doze anos de desempenho das funções inerentes ao posto detrabaLho

Total: 20,00 valores

Nota: preencher apenas uma opção. Total não pode ser superior a 20.

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO (AD)

. . . Ciclo Ciclo CicloEscala Critenos 1 2 3

~ Sem avaLiaçâo por motivo imputável ao candidato ouDesempenho inadequado

10 Sem avaliação por motivo não imputáveL ao candidato

12 Desempenho adequado

16 Desempenho relevante X X X

20 Desempenho exceLente

Total: 16,00 valores
Nota: preencher apenas uma opção em Total corresponde à média aritmética das pontuações atribuidas
cada ciclo de avaliação. nos três ciclos de avaliação. Não pode ser superior a 20.

Avaliação Curricular (AC) = (HÃB + FP + 2EP + 2AD) / 6

Classificação Final da Avaliação CurriCular = 16,67 valores

Évora, 27 de março de 2023

O Júri,

~~ ~r~
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Fundamentação das classificações atribuidas nos parâmetros de avaliação

NOME DO/A CANDIDATO/A: Jorge Manuel Arranja Piteira

HABILITAÇÃO ACADÉMICA (HÁS)

O candidato é detentor do 11.0 ano de escolaridade, complementado Com formação profissionaL
adequada no domínio da informática, que permitiu a transição do candidato para a carreira de técnico
de informática, ao abrigo do artigo 23.°, n.° 2, alínea b), do Decreto-Lei n.° 97/2001, de 26 de março.
Classificação no parâmetro de avaliação . 16,00 vaLores.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL (FP)
O Júri deliberou integrar, no conceito de formação profissional, a participação em seminários,
palestras, colóquios, workshops, etc.
Foram consideradas com interesse específico, te., relacionadas com as exigências e competências
inerentes ao posto de trabalho a ocupar, devidamente comprovadas por certificados e frequentadas
desde 01/01/2017, as seguintes ações de formação:

Ação de formação Duração
______________________________________ (horas)
Cibersegurança

Cibersegurança

—~‘
_________ Observações

2022

2018
fl

Total 21

Não foram consideradas as seguintes ações de formação profissional:

Duração Ano ObservaçõesAção de formação (horas)

Primeiros socorros no âmbito laboral - Nível 1 4 2022 Sem interesse específico para a
area funcional do lugar a prover

CCNA Exploration: Routing Protocols and
7 2012 Anterior a 01/01/2017Concepts

Certificado de Formação Profissional -

90 2009 Anterioraol/01/2017Formação Pedagógica Inicial de Formadores

Administração Gescor V4 7 2008 Anterior a 01/01/2017
Sistemas Open Source — Linux Avançado 42 2005 Anterior a 01/01/2017
Sistemas Open Source — Introdução ao Linux 30 2005 Anterior a 01/01/2017

Fundamentos de programação de computadores 2002 Anterior a 01/01/2017

Microsoft Office e Internet 48 1999 Anterior a 01/01/2017

Regime jurídico da Função Pública 52 1999 Anterior a 01/01/2017

Plano Oficial de Contabilidade Pública 36 1999 Anterior a 01/01/2017

Windows, Intemet e Correio Electónico 12 1999 Anterior a 01/01/2017

Operador Informático em ambiente Windows 104 1999 Anterior a 01/01/2017

Internet Avançada 24 1999 Anterioraol/01/2017
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Duração -Ação de formaçao (cont.) (horas) Ano Observaçoes

Access97 30 1999 Anterioraol/01/2017

Excel97 30 1998 Anterioraol/01/2017

WinWord97 24 1998 Anterior a 01/01/2017

Informática e Windows 95 20 1998 Anterior a 01/01/2017

Contabilidade II 30 1998 Anterior a 01/01/2017

Contabilidade 1 30 1998 Anterior a 01/01/2017

Classificação no parâmetro de avaliação - 12,00 valores

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (EP)
O candidato desempenha as funções e atividades inerentes ao posto de trabalho, da carreira de
técnico de informática, há mais de 19 anos, conforme declaração autenticada, emitida pelo serviço a
que pertence o candidato.
Classificação no parâmetro de avaliação . 20,00 valores.

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO (AD)

O candidato obteve a menção qualitativa de Desempenho relevante, nos biénios 2015/2016, 2017/2018
e 2019/2020, conforme declaração autenticada, emitida pelo serviço a que pertence o candidato.
Classificação no parâmetro de avaliação . 16,00 valores.

Êvora, 27 de março de 2023

O JÚRI

Á riø (~~ íi~F~( \ - —
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ANEXO II

FICHA DE CLASSIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO CURRICULAR

Concurso interno de acesso geral, para preenchimento de um posto de trabalho, da categoria de técnico
de informática do grau 2, níveL 1, da carreira (não revista) de técnico de informática, do mapa de
pessoal da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, afeto à Divisão de Sistemas de
Informação e Documentação, publicado através do Aviso n.° 21246/2022, no Diário da República, 2.a
série, n.° 216, de 09/11, e publicitado na BEP com o código de oferta n.° 0E202211/0265

NOME DO/A CANDIDATO/A: Pedro Miguel Ferreira Ribeiro

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

HABILITAÇÕES ACADÉMICAS (HAB)

Escala Critérios

16 Curso tecnoLógico, curso das escoLas profissionais ou curso que confira -•certificado de níveL III, nas áreas de informática

18 Superior ao 12.° ano, mas inferior a Licenciatura, nas áreas de *informática
-.-.-“~

; .-

20 Grau iguaL ou superior a Licenciatura, nas áreas de informática

Total: 16,OO~ valores

Nota: preencher apenas uma opção. Total não pode ser superior a 20.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL (FP)

EscaLa Critérios

O Sem formação profissionaL

10 Formação profissionaL até 14 horas

12 Formação profissionaL superior a 14 e até 42 horas

14 Formação profissionaL superior a 42 e até 70 horas

16 Formação profissionaL superior a 70 e até 98 horas

18 Formação profissionaL superior a 98 e até 126 horas

20 Formação profissionaL superior a 126 horas

Total: 12,00 valores

Nota: preencher apenas uma opção. Total não pode ser superior a 20.

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

TEL + 351 266 757 800 FAX + 351 266 757 850 EMAIL geral@drapal.mm agricuttura.pt www.drapal.min-gricultura.pt
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Ciclo CICIO Ciclo
1 2 3

x x

13,33

x

Évora, 27 de março de 2023

O Júri,

L._&c.so ~Ç..e..* 5~2 f
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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL(EP)

Escala Critérios

0 Sem desempenho de funções inerentes ao posto de trabalho

Até quatro anos de desempenho das funções inerentes ao posto de
trabaLho

12 Mais de quatro e até seis anos de desempenho das funções inerentes ao
posto de trabaLho

14 Mais de seis e até oito anos de desempenho das funções inerentes aoposto de trabalho

Mais de oito e até dez anos de desempenho das funções inerentes ao
posto de trabaLho

18 Mais de dez e até doze anos de desempenho das funções inerentes ao
posto de trabaLho

20 Mais de doze anos de desempenho das funções inerentes ao posto detrabalho

Total: 20,00 vaLores

Nota: preencher apenas uma opção. Total não pode ser superior a 20.

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO (AD)

Escala Critérios

Sem avaLiação por motivo imputáveL ao candidato ou
Desempenho inadequado

10 Sem avaliação por motivo não imputáveL ao Candidato

12 Desempenho adequado

16 Desempenho relevante

20 Desempenho excelente

Total:
Nota: preencher apenas uma opção em Total carresponde à média aritmética das pontuaçães atribuidas
cada ciclo de avaliação, nos três ciclos de avaliação. Não pode ser superior a 20.

Avaliação Curricular (AC) = (HAB + FP + 2EP + 2AD) / 6

valores

Classificação Final da Avaliação Curricular = 15,78 valores
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NOME DO/A CANDIDATO/A: Pedro Miguel Ferreira Ribeiro

HABILITAÇÃO ACADÉMICA (HAB)
O candidato é detentor do 12.° ano de escolaridade, nas áreas de informática.
Classificação no parâmetro de avaliação - 16,00 valores.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL (FP)
O Júri deliberou integrar, no conceito de formação profissional, a participação em seminários,
palestras, colóquios, workshops, etc.
Foram consideradas com interesse específico, te., relacionadas com as exigências e competências
inerentes ao posto de trabalho a ocupar, devidamente comprovadas por certificados e frequentadas
desde 01/01/2017, as seguintes ações de formação:

Não foram consideradas as seguintes ações de formação profissional:

- DuraçãoAçao de formaçao (horas)

55199: Shareroint 2016 End User Training

MS Project

Updating your Network Infrastructure and
Active Directory Technology Skills to Windows
Server 2008
Managing and maintaining a Microsoft windows
Server 2003 Environment

Classificação no parâmetro de avaliação . 12,00 valores

Observações

O certificado não especifica a
duração da formação
O certificado não especifica a
duração da formação

Anterior a 01/01/2017

Anterior a 01/01/2017

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (EP)
O candidato desempenha funções da carreira de técnico de informática desde 01/06/2009, conforme
declaração autenticada, emitida pelo serviço a que pertence o candidato.
Classificação no parâmetro de avaliação . 20,00 valores.

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

TEL + 351 266 757 800 FAX + 351 266 757 850 EMAIL geralE’drapal.min-agricultura.pt www.drapal.min.gricultura.pt
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- DuraçãoAçao de formaçao (horas)

Utilização eficiente do powerpoint
Microsoft Excel Avançado

—~‘

III.

II’.

Total 21

________ Observações
2019
2017
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AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO (AD)
O candidato obteve a menção qualitativa de Desempenho relevante, no biénio 2019/2020, e de
Desempenho adequado, nos biénios 2017/2018 e 2015/2016, conforme declaração autenticada, emitida
pelo serviço a que pertence o candidato.
Classificação no parâmetro de avaLiação- 13,33 vaLores.

Évora, 27 de março de 2023

O JÚRI
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