
 

 1 

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 4 

 

Aos 20 dias do mês de janeiro de 2022, reuniu na sede da Comissão de Coordenação e Desenvolvi-

mento 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 Senhor 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 ordenação final dos candidatos, prescindindo a única can-

didata admitida, da audiência prévia dos interessados (email de 13/01/2022 com nº 00386-DSAF) 

e não havendo outros dados a ponderar, dão-se por definitivos os seguintes resultados, hierarqui-

zados, obtidos pela candidata, em conformidade com o conteúdo das atas das reuniões anteriores, 

que aqui se dá por integralmente reproduzido: 

 

 

 

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, 

consubstanciadas nas atas das reuniões realizadas. 

Identificação da Candidata

Classificação obtida

na Prova de

Conhecimentos (PC)

Classificação obtida

na Prova de Entrevista 

de Seleção (EPS)

Classificação 

Final
Ordenação Final

Isabel Maria Marques Dolores 12 13,6 12,48 1º
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Na sequencia do ato homologatório, será a candidata notificada da decisão final, propondo-se 

que a única candidata admitida seja selecionada para a ocupação do posto de trabalho em causa, 

por via do procedimento concursal comum. 

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) 
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