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ATA N.°3

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 fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, pelas dez horas, reuniu-se, na sede
da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, 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, nível 1, da carreira (nâo 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 propós 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.

4. Elaboração da lista de candidatos admitidos ao concurso.

5. Convocação dos candidatos admitidos para a realização do método de seleção Prova de
Conhecimentos Gerais e Específicos.

Ponto 1 - Notificados, através dos ofícios registados n.°s 174, 177 e 178/2023/DRAPAL, expedidos em
10/01/2023, os candidatos Luís Filipe Figueiredo e Silva, Rodrigo José Costa Paias e Rui Eduardo
Trindade Baetas, para, em sede de audiência prévia dos interessados, dizerem, querendo, por escrito e
através do formulário-tipo de utilização obrigatória, disponível em httD://www.drapaLmin
agricultura. pt/drapal/index. php/instrumentos-de-gestao#procedimentos-concursais, o que se lhes
oferecesse, no prazo de 10 dias úteis, contados nos termos dos artigos 34.°, n.° 3, e 44.° do Decreto-Lei
n.° 204/98, de 11 de julho, sobre a intenção de exclusão do 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, tornado público através do Aviso n.° 21246/2022, no
Diário da República, 2_a série, n.° 216, de 09/11, e da oferta de emprego 0E202211/0265, na Bolsa de
Emprego Público, constatou o Júri que:

- Os candidatos Luís Filipe Figueiredo e Silva e Rui Eduardo Trindade Baetas não apresentaram qualquer
alegação em sede de audiência de interessados, no prazo concedido para o efeito;
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- O ofício n.° OF/177/2023/DRAPAL, dirigido ao candidato Rodrigo José Costa Paias, foi devolvido ao
remetente em 25/01 p.p, por motivo de não reclamação do objeto notificado.

Ora, atendendo a que:

a) Nos termos do artigo 34.°, n.° 2, alínea a), do Decreto-Lei n.° 204/98, de 11 de julho, a
notificação da intenção de exclusão é efetuada por ofício registado, quando o número de candidatos a
excluir seja interior a 100;

b) Nos termos do artigo 1 12.°, n.° 1, alínea a), do Código do Procedimento Administrativo (CPA),
aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.° 4/1015, de / de janeiro, na redaçao atual, as notifcaçoes
podem ser efetuadas por carta registada, dirigida para o domicílio do notificando ou, no caso de este o
ter escolhido para o efeito, para outro domicílio por si indicado;

c) Nos termos do artigo 1110, n° 1, do CPA, a notificação por carta registada presume-se
efetuada no terceiro dia útil posterior ao registo ou no primeiro dia útil seguinte a esse, quando esse
dia não seja útil;

d) O ofício n.° OF/177/2023/DRAPAL foi expedido por correio com registo no dia 10/01 p.p., para
o endereço postal do domício indicado no formulário de candidatura e no curricuium vitae do
candidato;

Presume o Júri que a notificação foi efetuada no dia 13/01 p.p., tendo o prazo de 10 dias úteis, para
audiência de interessados, findado no passado dia 27/01, sem que o candidato apresentasse qualquer
alegação.

Mais constatou o Júri ter o candidato Pedro Miguel Ferreira Ribeiro, admitido ao concurso, emitido
pronúncia em sede de audiência de interessados, conforme o Formulário de Audiência de interessados,
que se anexa à presente ata e é da mesma parte integrante.

No entanto, atendendo a que, nos termos do artigo 34° do Decreto-Lei n.° 204/98, de 11 de julho, o
direito de audiência de interessados se destina aos candidatos que devam ser excluídos do concurso,
não será a pronúncia emitida levada em linha de conta. Não obstante, deliberou o Júri fazer constar,
em ata, que mantém a apreciação efetuada da candidatura do suprarreferido candidato, Pedro Miguel
Ferreira Ribeiro, porquanto, contrariamente ao consignado no ponto 10.4, alínea a), do Aviso n.°
21246/2022, publicado no Diário da República, 2~ Série n.° 216, de 9 de novembro, o curriculum vitae
apresentado não especifica, na respetiva página 2, a duração das ações de formação ali elencadas.

Sem prejuízo, o Júri considerará os documentos comprovativos das ações de formação profissional
realizadas, que integram a candidatura apresentada, de harmonia com o ponto 10.4, alínea c), do
suprarreferido Aviso nY 21 246/2022.

Ponto 2 - Atenta a ausência de pronúncia em sede de audiência de interessados, relativamente à
intenção de exclusão do concurso, deliberou o Júri, por unanimidade, manter a intenção notificada e:

- 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 0E20221 1/0265 (a saber, até às 24h00 do dia 23/11/2022);

- 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 pelo candidato.
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Ponto 3 - Mais deliberou o Júri, por unanimidade, notificar a decisão de exclusão a todos os candidatos
excluídos, por ofício registado, fazendo constar, na notificação, o prazo de interposição de recurso
hierárquico e o órgão competente para apreciação da impugnação do ato, nos termos conjugados dos
artigos 34.°, n.° 5, e 43.°, n.° 1, e 44.° do Decreto-Lei n.° 204/98, de 11 de julho.

Ponto 4 - De seguida, procedeu o Júri à elaboração da lista de candidatos admitidos ao concurso, a
afixar em local próprio, na sede da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, em Évora, de
harmonia com o disposto no artigo 33.°, n.° 2, do Decreto-Lei n.° 204/98, de 11 de julho, e a
disponibilizar na página eletrónica da Direção Regional, em http://www.drapal.min
agricultura. pt/drapal/index.php/instrumentos-de-gestao#procedimentos-concursais.

Ponto 5 - Deliberou o Júri, por unanimidade, proceder à convocatória dos candidatos admitidos, por
ofício registado, para a realização do método de seleção Prova de Conhecimentos Gerais e
Específicos, nos termos do artigo 35.°, n.° 2, do Decreto-Lei n.° 204/96, de 11 de julho.

A consulta do processo documental respeitante ao concurso 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.drapaLmin
agricultura.pt/drapal/index.php/instrumentos-de-gestaoffprocedimentos-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,
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Assinado port Pedro Miguel Ferreira Ribeiro A
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CHAVE MÓVELOnaI de Agricultura e Pescas do Alentejo

FORMULÁRIO DE AUDIÊNCIA DE INTERESSADOS

CODIGO DE IDENTIFICA ~O DO PROCESSO

Código da publicitação do procedimento

Aviso 21246/2022

IDENTIFICA O DO CANDIDATO

Código de candidato

A preencher peLa entidade empregadora

Nome do
candidato:

unrni~miam~~o~sssiisi
anøna~iiisiiusssisiui•iisiimiiisa

CANDIDATURA A:

Carreira Informática Categoria Técnico de Informática Grau 2 Nível 1

Área de atividade Administração Pública

FASE DO ROCEDIMENTO A UE SE REFEREM AS ALEGA OES

— — -•1— —II•.

ALEGA OES DO CANDIDATO NO AMBITO DO DIREITO DE PARTICIPA O:

No ponto 11 da Apreciação da minha candidatura, diz que e passo a citar “No curriculum vitae, não
consta a indicação da duração em número de horas das açoes de formação profissional realizadas”,

essa observação é errada, pois no Curriculum Vitae que enviei, cada uma das formações diz quantas
foram as horas das respectivas formações. Desta forma, somei pelo menos 81 Horas de formação, sendo que

há realmente alguns comprovativos que estão sem horas, no caso 2, salvo erro.

Desta forma, peço que sejam consideradas as horas presentes nos Comprovativos.
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DECISAO DO JURI

Deferimento LI Indeferimento LI
Fundamentação da decisão

O Júri
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