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PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA PREENCHIMENTO DE 1 (UM) POSTO DE TRABALHO 
NA CARREIRA E CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR (M/F), DO MAPA DE PESSOAL DA COMISSÃO 

DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, NA MODALIDADE DE RELA-
ÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO INDETERMINADO 

 

ATA Nº2 

Aos vinte e oito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, reuniu o Júri do procedimento 

concursal para o preenchimento de um posto de trabalho na carreira e categoria de Técnico Superior, 

para integrar o Serviço Sub-regional do Litoral, publicitado através da Oferta de Emprego n.º 

OE202112/0128, nomeado por despacho do Vice-Presidente, Aníbal Reis Costa, de vinte e quatro de 

novembro de dois mil e vinte e um, constituído nesta data pelos seguintes membros: 

1º Vogal efetivo (em substituição da Presidente do Júri), Paulo José Conceição Beliche, Chefe de 

Divisão do Serviço Sub-regional do Litoral, na medida em que a Diretora de Serviços do Ambiente, 

Maria José Delmas Santana, se encontra ausente, em período de férias. 

2º Vogal Efetivo: Maria José Vieira Cardoso dos Santos Ferrão, Técnica Superior da Divisão de Recur-

sos Humanos e Apoio Geral da CCDR Alentejo. 

1º Vogal Suplente: Joaquim Manuel Casmarrinha Pisco, Chefe de Divisão de Licenciamento e Moni-

torização Ambiental. 

A reunião decorreu com recurso a meios telemáticos, nos termos previstos no artigo 24.º-A do Có-

digo do Procedimento Administrativo, na sua redação atual, introduzida pela Lei n.º 72/2020, de 16 

de novembro, e teve por objetivo proceder à análise das candidaturas recebidas, deliberando sobre 

a admissão ou exclusão dos candidatos e sobre a aplicação dos parâmetros de avaliação às candida-

turas admitidas, nos termos em que se encontram definidos na primeira ata deste Júri. 

1 Candidaturas recebidas ____________________________________________________________ 

Foi recebida apenas uma candidatura, apresentada por Isabel Maria Marques Dolores, titular de 

relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, integrada na carreira e categoria de 

assistente técnico, recebida no dia 12 de dezembro, a que corresponde o registo no Sistema de Ges-

tão Documental n.º E08365-2021-DSAF. A candidatura foi recebida dentro do prazo previsto para o 

efeito, e após verificação pelo Júri, quanto ao cumprimento dos requisitos necessários para a sua 

admissão, este deliberou admitir a candidatura, atendendo a que a mesma se encontra devidamente 

instruída e a candidata reúne os requisitos exigidos para o efeito, nos termos previstos nos pontos 8, 

9 e 10 do respetivo Aviso de abertura do procedimento.  

2. Aplicação dos Métodos de Seleção___________________________________________________ 

Tendo em consideração o disposto no ponto 14 do Aviso de abertura do procedimento concursal, 

relativo aos métodos de seleção, e uma vez que a candidata admitida se encontra a executar ativida-

des diferentes das caraterizadoras do posto de trabalho a ocupar, deverá a mesma realizar uma prova 
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de conhecimentos, pelo que deliberou o Júri notificar a candidata admitida para a realização da re-

ferida prova, agendada para o dia 10 de janeiro de 2021, pelas 11 h, na sede desta CCDRA e para a 

realização da Entrevista Profissional de Seleção no mesmo dia, pelas 16 horas, ficando esta condici-

onada à valoração não inferior a 9,500 valores na prova de conhecimentos, conforme previsto no 

artigo 7º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela Portaria n.º 12-

A/2021, de 11 de janeiro, que determina que na utilização dos métodos de seleção, os mesmos po-

dem ser aplicados num único momento, podendo o júri avaliar no método seguinte apenas os can-

didatos com aproveitamento obtido no método anterior. 

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 

 

 

_____________________________________ 

(Paulo José Conceição Beliche) 

 

 

_____________________________________ 

(Maria José Vieira Cardoso dos Santos Ferrão) 

 

 

_____________________________________ 

(Joaquim Manuel Casmarrinha Pisco) 
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