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ATA N.°2

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 seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, pelas dezassete horas, reuniu-se, na
sede da Direção Regional de Agricultura e Pescas do ÁLentejo, Avenida Engenheiro Arantes e Oliveira,
Quinta da Malagueira, em Évora, 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, 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, com a seguinte constituição:

Presidente: Ora. 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. 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 de admissão e apresentação de documentos comprovativos;

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 candidaturas ao
concurso, apresentadas por Jorge Manuel Arranja Piteira, Luís Filipe de Figueiredo e Silva, Pedro
Miguel Ferreira Ribeiro, Rodrigo José Costa Paias e Rui Eduardo Trindade Baetas, declararam não se
encontrar em situação conhecida de impedimento, nos termos previstos nos artigos 69.° 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 candidatos, 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, verificando se
os candidatos reúnem os requisitos de candidatura exigidos e apresentam os documentos essenciais à
admissão ou avaliação, de harmonia com o disposto no artigo 29.°, n.° 2, do Decreto-Lei n.° 204/98,
de 11 de julho, no artigo 4.°, n.° 1, do Decreto-Lei n.° 97/2001, de 26 de março, no Aviso n.°
21246/2022, publicado no Diário da República, 2_a série, n.° 216, de 9 de novembro, e na oferta de
emprego 0E202211/0265, publicitada na Bolsa de Emprgo Público.
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Em cumprimento do ponto seguinte da ordem de trabalhos, e atenta a apreciação efetuada das
candidaturas, conforme as Listas de Verificação dos Requisitos de Admissão e Demais Elementos, em
anexo, que são parte integrante da presente ata, o Júri deliberou, por unanimidade:

- Admitir ao concurso o candidato Jorge Manuel Arranja Piteira, com fundamento no cumprimento dos
requisitos de candidatura e admissão previstos;

- Excluir do concurso o candidato Luís Filipe de Figueiredo e Silva, com fundamento na entrega da
candidatura fora do prazo concedido para o efeito, conforme o Aviso n.° 21246/2022 e a oferta de
emprego 0E202211/0265 (a saber, até às 24h00 do dia 23/11/2022);

- Admitir ao concurso o candidato Pedro Miguel Ferreira Ribeiro, com fundamento no cumprimento
dos requisitos de candidatura e admissão previstos;

- Excluir do concurso o candidato Rodrigo José Costa Paias, com fundamento na não titularidade de
categoria integrada na carreira de técnico de informática, exigida nos termos do artigo 4.°, n.° 1, do
Decreto-Lei n.° 97/2001, de 26 de março;

- Excluir do concurso o candidato Rui Eduardo Trindade Baetas, com fundamento na detenção de
categoria igual àquela a que se destina o concurso, não podendo, por conseguinte, ocorrer promoção
a categoria superior à já detida.

No que concerne ao ponto 4 da ordem de trabalhos, o Júri deliberou notificar, através de ofício
registado, os candidatos Luís Filipe de Figueiredo e Silva, Pedro Miguel Ferreira Ribeiro, Rodrigo José
Costa Paias e Rui Eduardo Trindade Saetas, para, querendo, dizerem por escrito e através do
formulário-tipo de utilização obrigatória, disponível em http://www.drapal.min
agricultura.pt/drapal/index.php/instrumentos-de-gestao#procedjmentos-concursais, em sede de
exercício do direito de participação dos interessados, no prazo de 10 dias úteis, o que se lhes oferecer
sobre o projeto de decisão de exclusão do concurso, nos termos do artigo 34.° do Decreto-Lei n.°
204/98, de 11 de julho.

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-agricultura.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.

A.. ~ÂJ~_.~J 1 -~4-~ 7”r ≤mtan
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Anexo 1

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

Abertura de concurso interno de acesso geral para preenchimento de um posto de trabalho na categoria de
técnico de informática do grau 2, nível 1, da carreira não revista de técnico de informática, previsto e não
ocupado no mapa de pessoal da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Atentejo, afeto à Divisão de
Sistemas de Informação e Documentação, publicado em Diário da República, através do Aviso n.’ 21246/2022, e
publicitado na Bolsa de Emprego Público com o código de oferta n.a 0E202211 /0265.

Nome do/a candidato/a: Jorge Manuel Arranja Piteira

3etetluspe IId

lista a opção
Requlsitos de Admissão correta

Sim Não

1. Requisitos previstos no artigo 29.’ do Decreto-Lei n.’ 204/98, de II de julho, no artigo 4.’ do Decreto-Lei n.’
97/2011, de 26 de março, e na oferta de emprego publicitada na BEP com o código 0E20221 1/0265: Controlo

1 .1 candidato/a com vinculo de emprego público por tempo indeterminado.

1 2 candidato/a titular de curso tecnológico, curso das escolas profissionais ou curso que confira certificado denível III em áreas de informatica.

candidato/a integrado/a em categoria inferior da carreira de técnico de informática, com permanéncia de 4
anos classificados de Muito bom ou seis anos classificados, no mínimo, de Bom.

Documentação

2. Formuláno de candidatura.

2.1 Entregue pelos meios previstos;

2.2 Dentro do prazo determinado;

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

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

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

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

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

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

4.2 Acarreira;

4.3 A categoria;

4.4 O posicionamento remuneratório;

4.5 A antiguidade na categoria;

4.6 A antiguidade na carreira;

4.7 A antiguidade no exercício de Funções Públicas.

4.8 Avaliação do desempenho reportada aos últimos três ciclos de avaliação.

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.

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

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo
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10. Observações respeltantes a outros documentos que o/a candidato/a considere relevantes para a apreciação do seu mérito:

11. Observaçoes:

Não obstante ter sido feita constar, no aviso de abertura do concurso, a exigência de “adequado curso tecnológico, curso das escolas
profissionais ou curso que confira certificado de qualificação de nivel III em arcas de Informatica, nos termos dos artigos 9. , n. 2,
alínea a), do Decreto-Lei n.° 97/2001 de 26/03, não havendo possibilidade de substituição do nivel habilitacional por formação ou
experiência profissional, deliberou o Júri admitir ao concurso o candidato Jorge Manuel Arranja Piteira, possuidor do II - ano de
escolaridade, complementado com formação profissional adequada no domínio da informática, porquanto a referida habilitação
literária e profissional permitiu a transição do trabalhador para a carreira de tecnico de informatica, ao abrigo do artigo 23. , n. 2,
alínea b), do Decreto-Lei n.’ 97/2001, de 26 de março.
No curriculum vitae, nao consta a indicação da duração em numero de horas das açoes de formaçao profissional realizadas.

r
—.5.”

Anabela Ferreira do Santos ARoLifthi4o

Miguel Maximino de Sousa

Admitido/a: Sim

?tt ~ ci,
tllo Emenuel de Jesus Santos
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Anexo II

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

Abertura de concurso interno de acesso geral para preenchimento de um posto de trabalho na categoria de
técnico de informática do grau 2, nivel 1, da carreira não revista de técnico de informática, previsto e não
ocupado no mapa de pessoal da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, afeto à Divisão de
Sistemas de Informação e Documentação, publicado em Diário da República, através do Aviso n.° 2124612022, e
publicitado na Bolsa de Emprego Público, com o código de oferta n.° 0E202211/0265.

1

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

1 2 candidato/a titular de curso tecnológico, curso das escolas profissionais ou curso que confira certificado denível III em áreas de informatica.

candidato/a integrado/a em categoria inferior da carreira de técnico de informática, com permanência de 4
1.3. anos classificados de Muifo bom ou seis anos classificados, no minimo, de Bom

Documentação

2j Entregue pelos meios previstos;

2.2 Dentro do prazo determinado;

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

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

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

2. Formulário de candidatura:

3 2 Indicação das ações de formação profissional realizadas, entidades promotoras, periodo em que as mesmasdecorreram e respetiva duraçâa em número de horas.

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

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

4.2 Acarreira;

4.3 A categoria;

4.4 O posicionamento remuneratório;

4.5 A antiguidade na categoria;

4.6 A antiguidade na carreira;

4.7 A antiguidade no exercício de Funções Públicas.

4.8 Avaliação do desempenho reportada aos últimos três ciclos de avaliação.

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

6. Fotocópia legivel do certificado de habilitações académicas.

Nome do/a candidato/a: Iws Filipe de Figueiredo e Silva

~CletIUIIt fld

lista a opção
Requisitos & Admissão correta

Sim Não

1. Requisitos previstos no artigo 29.’ do 0ecreto~Lei n.’ 204/98, de li de julho, no artigo 4.’ do Decreto-Lei n.’
97/2011, de 26 de março, e na oferta de emprego publicitada na BEP com o código 0E20221 1/0265; Controlo

7. Fotocópias legiveis dos certificados das ações de formação profissional realizadas.
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10 Observações respeitantes a outros documentos que o/a candidato a considere relevantes para a apreciação do seu mérito:

II. Observações:
Candidatura entregue fora do prazo estabelecido (ate as 24h00 do dia 23/11/2022).
Na declaraçao emitida pelo serviço de origem:
- Consta apenas a avaliação dos ultimos 2 biénios (desempenho adequado), o que impossibilita a verificação do cumprimento do
requisito de permanência, em categoria anterior da carreira de tecnico de informática, de seis anos classificados, no minirno, de Bom
(desempenho adequado);
- Não consta o posicionamento remuneratório detido pelo candidato.

Âdmitidola:

Anabela Ferrelra dos santo

a
ego Miguel Maximino de sousa

EL ~.1
É lo Emanuel de Jesus santos
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Anexo III

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

Abertura de concurso interno de acesso geraL para preenchimento de um posto de trabalho na categoria de
técnico de informática do grau 2, nivel 1, da carreira não revista de técnico de informática, previsto e não
ocupado no mapa de pessoal da Direção RegionaL de Agricultura e Pescas do Atentejo, afeto à Divisão de
Sistemas de Informação e Documentação, publicado em Diário da República, através do Aviso n.e 21246/2022, e
publicitado na BoLsa de Emprego Público como código de oferta n.e 0E202211/0265.

Nome doía candidato/r Pedro Miguel Ferreira Ribeiro

~eleLIui,e lia

lista a OpçãD
Requisitos de Admlss~o correta

Sim Não

1. Requisitos previstos no artigo 29.0 do Decreto-Lei n.° 204198, de li de julho, no artigo 4_e do Decreto-Lei n.e c t olo
97/2011, de 26 de março, e na oferta de emprego publicitada na BEP com o código 0E20221 110265: Ofl r

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

1 2 candidato/a titular de curso tecnológico, curso das escolas profissionais ou curso que confira certificado denível III em áreas de informatica.

2.1 Entregue pelos meios previstos;

2.2 Dentro do prazo determinado;

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

3. cun-iculo profissional detalhado, atualizado, datado e assinado, onde deve constar:

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

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

4. Declaração emitida pelo seri’iço de origem, atualizada, autenticada, onde conste:

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

4.2 Acarreira;

4.3 A categoria;

4.4 O posicionamento remuneratório;

4.5 A antiguidade na categoria;

4.6 A antiguidade na carreira;

4.7 A antiguidade no exercício de Funções Públicas.

4.8 Avaliação do desempenho reportada aos últimos três ciclos de avaliação.

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.

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

2. Formulário de candidatura:

1 3 candidato/a integrado/a em categoria inferior da carreira de técnico de informática, com permanência de 4anos classificados de Mufto bom ou seis anos classificados, no mínimo, de Bom

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

11. Observações:
No currlculuns vitae , não consta a indicaçao da duraçao em numero de horas das açoes de formação profissionat realizadas.

Admitido/a: Sim

o JÚRI

_&~a~J~k C.-~ ~i
Anabela Ferrelra dos santos 4ollnirlo

t~, ~
Tino Miguei Maximino de Sousa

£t 4
É lo Emanuel de Jesus santos
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Anexo IV

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

Abertura de concurso interno de acesso geral para preenchimento de um posta de trabalho na categoria de
técnica de informática do grau 2, nivel 1, da carreira não revista de técnica de informática, previsto e não
ocupado no mapa de pessoal da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, afeto à Divisão de
Sistemas de Informação e Documentação, publicado em Diário da República, através do Aviso n.° 21246/2022, e
publicitado na Bolsa de Emprego Público com o código de oferta n.° 0E202211/0265.

Nome do/a candidato/a: Rodrigo José Costa Paias

~eIecIui,e Id

lista a opção
Requisitos de Ádmisao correta

Sim Não

1. Requisitos previstos no artigo 29.° do Decreto-Lei n.’ 204/98, de 11 de julho, no artigo 4.’ do Decreto-Lei n.°
97/2011, de 26 de março, e na oferta de emprego publicitada na BEP com o código 0E20221 1/0265;

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

2 Candidato/a titular de curso tecnológico, curso das escolas profissionais ou curso que confira certificado de1. nível lii em áreas de informatica.

1 3 Candidato/a integrado/a em categoria inferior da carreira de técnico de informática, com permanência de 4anos classificados de Muito bom ou seis anos classificados, no mínimo, de Bom.

Documentação

2. Formulário de candidatura;

2.1 Entregue pelos meios previstos;

2.2 Dentro do prazo determinado; -

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

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

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

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

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

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

4.2 Acarreira;

4.3 A categoria;

4.4 0 posicionamento remuneratório;

4.5 A antiguidade na categoria;

4.6 A antiguidade na carreira;

4.7 A antiguidade no exercício de Funções Públicas.

4.8 Avaliação do desempenho reportada aos últimos três ciclos de avaliação.

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.

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

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

11. Observações:
O candidato é titular da categoria de assistente operacional, da carreira geral de assistente operacional.
O formutáno de candidatura nao se encontra assinado, nem consta a menção deque são verdadeiras as declaraçoes prestadas.
No curriculum vitoe , não consta a indicação das ações de formação profissional realizadas, entidades pronotoras, periodo em que as
mesnas decorreram e respetiva duraçao em numero de horas.
O candidato não fez entrega de declaração, emitida peLo serviço de origem, com discriminação do conteúdo funcional/atividades que
executa.

A.. ~.&Et.,i
Anabela Ferrelra dos Santo Apollna~ir~

ta~. C—

É

Tiago Miguel Maximino de Sousa

Jesus Santos

CL~ £__ti~
Élio Emanuel

Admitido/a:

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo
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Anexo V

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

Abertura de concurso interno de acesso geral para preenchimento de um posto de trabalho na categoria de
técnico de informática do grau 2, nível 1, da carreira não revista de técnico de informática, previsto e não
ocupado no mapa de pessoal da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Atentejo, afeto à Divisão de
Sistemas de Informação e Documentação, publicado em Diário da República, através do Aviso n.° 21246/2022, e
publicitado na Bolsa de Emprego Público com o código de oferta n.° 0E20221 1/0265.

Nome do/a candidato/a: Rui Eduardo Trindade Baetas

~eEtLIuIIC fld

lista a opção
Requlsitos de Admissão correta

Sim Não

1. Requisitos previstos no artigo 29.° do Decreto-Lei n.’ 204/98, de 11 de julho, no artigo 4.’ do Decreto-Lei n.°
97/2011, de 26 de março, e na oferta de emprego publicitada na BEP com o código 0E20221 1/0265:

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

1 2 candidato/a titular de curso tecnológico, curso das escolas profissionais ou curso que confira certificado de
- nível III em áreas de informatica.

1 3 candidato/a integrado/a em categoria inferior da carreira de técnico de informática, com permanência de 4- anos classificados de Muifo bom ou seis anos classificados, no mínimo, de Bom -

Documentação

2, Formuláno de candidatura:

2.1 Entregue pelos meios previstos;

2.2 Dentro do prazo determinado;

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

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

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

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

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

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

4.2 A carreira;

4.3 A categoria;

4.4 O posicionamento remuneratório;

4.5 A antiguidade na categoria;

4.6 A antiguidade na carreira;

4.7 A antiguidade no exercício de Funções Públicas.

4.8 Avaliação do desempenho reportada aos últimos três ciclos de avaliação.

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

6. Fotocópia legível do certificado de habilitações académicas.

7. Fotocópias legíveis dos certificados das ações de formação profissional realizadas.
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7_s_-~._ C~, ~
Tiago Miguel Maximino de Sousa

([q~~~

tIlo Cmanu.l de Jesus Santos

Direção Regional de Agricultura e Pescas do AlentejD
Apartado 83 Quinta da Maiagueira, 7D00-758 Évora, PORTUGAL

TEL + 351 266 757 800 FAX + 351 266 757 850 EMAIL geral@drapal.min-agriculturapt www drapal n,in.gricultura pt

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

11. Obsen’aØes:
Segundo declaração emitida pelo respetivo serviço de origem, o candidato encontra-se na categoria a que se destina o concurso te.
técnico de informitica do Grau 2, Nível 1, não podendo haver promoção para a categoria ia detida.

Admitido/a:

&~~hL C~ L. ,cà*—ç-s”
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