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PROCEDIMENTO PARA RECRUTAMENTO POR MOBILIDADE NA CATEGORIA DE DOIS TÉCNICOS SU-

PERIORES (M/F) PARA OS SERVIÇOS SUB-REGIONAIS DE BEJA E DE PORTALEGRE 

                                                                       

ATA N.º 4 

 

Aos 4 dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, reuniu o Júri designado para análise das can-
didaturas recebidas, no âmbito do procedimento para recrutamento por mobilidade na carreira e 
categoria de dois técnicos superiores (m/f), por despacho do Senhor Vice-Presidente, datado de 
vinte e seis de março de dois mil e vinte e um, constituído nesta data, face ao impedimento do 2.º 
vogal efetivo e do 1.º vogal suplente, pelos seguintes membros: 
 
 

 Presidente: Pedro Luís Mendes Valadas dos Santos, Chefe de Divisão do Serviço Sub-regio-
nal de Beja; 

 1º Vogal Efetivo: José Fidalgo Rosa Gaspar, Chefe de Divisão do Serviço Sub-regional de 
Portalegre;  

 2º Vogal Suplente: Rosa Antónia Canelas Mendes Banha, Chefe de Divisão de Recursos Hu-
manos e Administração Geral. 

 
 
A reunião decorreu com recurso a meios telemáticos, nos termos previstos no artigo 24.º-A do Código 
do Procedimento Administrativo, na sua redação atual, introduzida pela Lei n.º 72/2020, de 16 de 
novembro e teve por objetivo proceder à ordenação final dos candidatos, após a audiência dos inte-
ressados. Foi pelo júri verificado que, na sequência das notificações efetuadas para aquele efeito no 
dia 28/05/2021, nenhum dos candidatos apresentou alegações, tendo pelos mesmos comunicado 
através de email em 28/05/2021 que renunciavam expressamente à audiência de interessados a co-
berto do artigo 131.º, n.º 1, do Código do Procedimento Administrativo, e artigo 124.º, alínea f) do 
mesmo diploma legal.   
 
Em consequência, não havendo outros dados a ponderar, dão-se por definitivos os seguintes resul-
tados, hierarquizados, obtidos pelos candidatos, em conformidade com o conteúdo das atas das re-
uniões anteriores, que aqui se dá por integralmente reproduzido: 
 
Referência 1: 1 posto de trabalho para exercer funções no Serviço Sub-regional de Beja; 

     

 Identificação do/a Candidato/a Classificação Final  

 Maria Judite Acabado Aiveca 1.º  
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Referência 2: 1 posto de trabalho para exercer funções no Serviço Sub-regional de Portalegre 

 

    

 Identificação do/a Candidato/a Observações  

 João Pedro Xavier Abelho Amante 1.º  

 Antonio Manuel da Conceição Parente a)  

 

(a) Excluído por não reunir o requisito de admissão conforme ponto 2.1 do aviso de 
abertura  

    
Face ao exposto, deliberou o júri submeter a presente lista de ordenação final a homologação do 
Senhor Vice-Presidente da CCDR Alentejo, tal como as demais anteriores deliberações do júri, con-
substanciadas nas atas das reuniões realizadas. 
 
Na sequência do ato homologatório, serão os candidatos notificados da decisão final, propondo-se 
que a ocupação dos postos de trabalho em causa, por via do procedimento concursal, seja promo-
vida segundo a ordenação final dos candidatos acima expressa. 
 
Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente Ata que 
depois de lida e aprovada vai ser assinada   
 

O Júri 

 

 

_____________________________________ 

(Presidente) 

 

 

___________________________________ 

(1º Vogal Efetivo) 

 

 

_____________________________________ 

(2º Vogal Suplente) 
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