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O Diretor Regional,

J6~ Manuel Godinho Calado

Procedimento concursal comum, restrito a trabalhadores/as detentores/as de vínculo de emprego
público por tempo indeterminado, para preenchimento, na modalidade de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, de dois postode 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,
tornado público através do Aviso (extrato) n.° 2000412022, no Diário da República, 2. série, n.°
203, de 20 de outubro, e da oferta de emprego 0E202210/0506, na Bolsa de Emprego Público

Lista definitiva de Candidatos/as Admitidos/as

Não foram admitidos/as candidatos/as ao procedimento concursal.

Lista definitiva de Candidatos/as Excluídos/as

• Cláudia Gabriela Moura Santos a

• Sérgio Miguel Rabaça Panaças b)

Fundamento da exclusão:

a Titularidade de habilitaçoes 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 0E202210/0506;

Titularidade de habilitação académica 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.
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