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PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA RECRUTAMENTO POR MOBILIDADE NA CATEGORIA DE UM 
TÉCNICO SUPERIOR PARA A COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

DO ALENTEJO 

 

ATA Nº 2 

Ao dia um do mês de julho de dois mil e vinte e um, reuniu na sede da Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional do Alentejo, em Évora, o Júri designado para análise das candidaturas 
recebidas tendo em vista recrutar por mobilidade na categoria um técnico superior, por despacho 
do Senhor Vice-Presidente de nove de março constituído nesta data pelos seus membros: 

 Presidente: Joaquim Odílio Godinho Fialho, Diretor de Serviços de Desenvolvimento Regi-
onal da CCDR Alentejo; 

 1º Vogal Efetivo: Maria Teresa Ramalho Godinho, Chefe de Divisão de Planeamento e Ava-
liação da CCDR Alentejo;  

 1º Vogal Suplente: Mariana Rosa Aldinhas Lúcio Figueira Pala, Coordenadora da Unidade 
de Coordenação e Controlo do Alentejo 2020. 

A reunião teve por objetivo proceder à análise dos requisitos dos candidatos face ao Aviso publi-
citado, no sentido de decidir sobre os candidatos admitidos e excluídos, procedendo-se à notifi-
cação dos excluídos, com as respetivas causas. 

Foram recebidas dentro do prazo previsto para o efeito seis candidaturas e nenhuma fora do 
prazo. 

O Júri procedeu à verificação das candidaturas recebidas, tendo em vista aferir o cumprimento 
dos requisitos necessários para a sua admissão, previstos no ponto 9 do Aviso de abertura do 
procedimento concursal. 

Atendendo ao disposto nos pontos 8, 9 e 10 do Aviso, relativo aos motivos de exclusão do proce-
dimento, o Júri deliberou admitir os candidatos seguidamente indicados, atendendo a que as 
candidaturas foram entregues dentro do prazo previsto, encontram-se instruídas em conformi-
dade e os candidatos reúnem os requisitos exigidos para o efeito: 

LISTA DE CANDIDATOS ADMITIDOS 

 Nuno Alberto Soeiro Rolo 
 Alexandre Miguel Correia Martins 
 Guilhermina Maria Serrano Baixinho Marques 
 Tiago Fernandes Teotónio Pereira 
 Helena Maria Esteves Gonçalves 
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LISTA DE CANDIDATOS EXCLUÍDOS 

Por não estar integrada em Carreira/Categoria de Técnico Superior conforme ponto 1.2. do Aviso 
de abertura 

 Ana Catarina de Oliveira Cunha 

Por último, o Júri deliberou notificar os candidatos excluídos, por correio eletrónico, da respetiva 
decisão de exclusão, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 22.º da Portaria n.º 125-
A/2019, de 30 de abril, para efeitos de audiência prévia, nos termos dos artigos 121.º e 122.º do 
Código do Procedimento Administrativo. 

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 por todos os membros do Júri. 

 

O Júri 

 

 

_____________________________________ 

(Joaquim Odílio Godinho Fialho) 

 

 

 

_____________________________________ 

(Maria Teresa Ramalho Godinho) 

 

 

 

_____________________________________ 

(Mariana Rosa Aldinhas Lúcio Figueira Pala) 
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