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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 N.º 3 

 

Aos 12 de janeiro de 2022, reuniu na sede da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

do Alentejo, em Évora, o Júri do concurso para o preenchimento de um posto de trabalho na carreira 

de Técnico Superior, para integrar o Serviço Sub-regional do Litoral, nomeado por despacho do Se-

nhor Vice-Presidente de 24 de novembro de 2022, constituído nesta data pelos seguintes membros: 

· Presidente: Maria José Delmas Santana, Diretora de Serviços do Ambiente 

· 1º Vogal efetivo: Paulo José Conceição Beliche, Chefe de Divisão do Serviço Sub-regional do Litoral 

· 2º Vogal efetivo: Maria José Vieira Cardoso dos Santos Ferrão, Técnica Superior na Divisão de Re-

cursos Humanos e Administração Geral. 

A reunião teve por objetivo proceder à avaliação das provas de conhecimentos realizadas no dia 10 

de janeiro, conforme referem os pontos 14 do Aviso de abertura do procedimento e de acordo com 

os parâmetros de avaliação e respetivas ponderações definidas na 1ª reunião do Júri realizada em 12 

de novembro de 2020, as quais constam da ata da referida reunião. 

A Prova de Conhecimentos, que visou avaliar os conhecimentos gerais e específicos dos candidatos 

relativamente às matérias e diplomas referidos no ponto 13 do aviso de abertura, é parte integrante 

do presente procedimento concursal. 

Foi admitida à Prova de Conhecimentos deste procedimento e notificada para a sua realização a can-

didata selecionada Isabel Maria Marques Dolores. 

Após a realização da Prova, o Júri procedeu à correção e à avaliação da prova de conhecimento rea-

lizada pela candidata, e que faz parte integrante do presente processo, tendo atribuído a seguinte 

classificação: 

Identificação do Candidato 

Classificação da 

Prova de Conheci-

mentos 

Isabel Maria Marques Dolores 12 

 

Cumprida a condição de valoração da prova de conhecimentos não inferior a 9,50 (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), o Júri deliberou convocar a candidata Isabel Maria Marques Dolores para 

a realização da Entrevista Profissional de Seleção no mesmo dia, pelas 16 horas. 
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Concluída a entrevista, deliberou o Júri, por unanimidade, atribuir à candidata a classificação parcelar 

e final, como vem discriminada na tabela de classificação final de seleção, considerando os critérios 

e as respetivas regras de aplicação para os dois métodos de seleção definidos pelo Júri na ata da 

reunião de 24 de novembro de 2022: 

 

 

Face ao exposto, considera o Júri que a candidata reúne os requisitos e o perfil profissional para ser 

selecionada no âmbito do presente procedimento. 

Mais deliberou o júri que a presente ata seja disponibilizada na página eletrónica da CCDR e que seja 
notificada a candidata dos resultados da Prova de Conhecimentos e da Prova de Entrevista Profissio-
nal. 
 

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 

 

 

          ______________________________   

                (Maria José Delmas Santana) 

 

 

                                  __________________________________ 

                             (Paulo José Conceição Beliche)                    

 

 

                                      __________________________________________ 

    (Maria José Vieira Cardoso dos Santos Ferrão) 

 

Capacidade de 

Comunicação (A)

Conhecimentos 

Especializados e 

Experiência 

Profissional (B)

Análise da 

Informação e Sentido 

Crítico (C)

Relacionamento 

Interpessoal (D)

Motivação e Sentido 

de Responsabilidade 

(E)

Isabel Maria Marques Dolores 12,00 16,00 8,00 12,00 12,00 20,00 13,60 12,48

Entrevista Profissional de Seleção (EPS)

Classificação 

Final
Candidato

Prova de 

Conhecimentos 

(PC)

Pontuação Final da 

Entrevista Profissional 

de Seleção  (EPS)
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