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PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA PREENCHIMENTO DE 1 (UM) POSTO DE TRABALHO NA 
CARREIRA DE ASSISTENTE TÉCNICO E CATEGORIA DE COORDENADOR TÉCNICO (M/F), DO MAPA DE 

PESSOAL DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, NA MO-
DALIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO INDETERMINADO 

 

ATA N.º 2 

Aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, pelas dez horas, reuniu na sede da Comissão 

de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, em Évora, o Júri designado para condução do 

procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo in-

determinado para ocupação de um posto de trabalho na carreira de assistente técnico e categoria de 

coordenador técnico, do mapa de pessoal da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Alentejo, júri este designado por despacho do Vice-Presidente desta entidade, Dr. Aníbal Reis costa, da-

tado de 22 de dezembro de 2021, e constituído nesta data pelos seguintes membros: 

 

Presidente: José Manuel Figueira Antunes, Diretor de Serviços de Comunicação e Gestão Administrativa 

e Financeira; 

1º Vogal efetivo: Rosa Antónia Canelas Mendes Banha, Chefe de Divisão de Recursos Humanos e Admi-

nistração Geral; 

2º Vogal efetivo: Maria Jose Vieira Cardoso dos Santos Ferrão, Técnica Superior na Divisão de Recursos 

Humanos e Administração Geral. 

 

A reunião teve por objetivo proceder à análise das candidaturas recebidas no âmbito do procedimento 

concursal em referência e avaliar o cumprimento dos requisitos dos candidatos face ao Aviso publici-

tado, no sentido de decidir sobre os candidatos admitidos e excluídos, bem como determinar a notifi-

cação dos excluídos, com as respetivas causas. 

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

prazo, que seguidamente se identificam, ordenadas de acordo com a data de receção da candidatura: 

- Nuno Miguel da Silva Cabeças, titular de relação jurídica de emprego público por tempo indetermi-

nado, integrado na carreira e categoria de assistente técnico, recebida no dia 13 de janeiro, a que cor-

responde o registo no Sistema de Gestão Documental n.º E0370-2022-DSAF; 

- Inês Isabel Tim Tim Destapado, titular de relação jurídica de emprego público por tempo indetermi-

nado, integrada na carreira e categoria de assistente técnico, recebida no dia 14 de janeiro, a que cor-

responde o registo no Sistema de Gestão Documental n.º E0558-2022-DSAF; 

- Augusto Miguel Cebola Cachucho, sem vinculo de relação jurídica de emprego público por tempo in-

determinado, recebida no dia 16 de janeiro a que corresponde o registo no Sistema de Gestão Docu-

mental n.º E0559-2022-DSAF; 

- Pedro Miguel de Amaral Rebocho, titular de relação jurídica de emprego público por tempo indeter-

minado, integrado na carreira e categoria de assistente técnico, recebida no dia 17 de janeiro, a que 

corresponde o registo no Sistema de Gestão Documental n.º E0560-2022-DSAF; 
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-Luís Miguel Branco Martins, titular de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, 

integrado na carreira e categoria de assistente técnico, recebida no dia 19 de janeiro a que corresponde 

o registo no Sistema de Gestão Documental n.º E0561-2022-DSAF; 

- Sérgio Miguel Rabaça Panaças, ao abrigo do artº24º do Decreto-Lei nº 76/2018 de 11-10-2018, do 

Regulamento de Incentivos à Prestação de Serviço Militar (RIPSM), recebida no dia 19 de janeiro, a que 

corresponde o registo no Sistema de Gestão Documental n.º E0563-2022-DSAF; 

- Susana Isabel Horta Martins, titular de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, 

integrada na carreira e categoria de assistente técnico, recebida no dia 20 de janeiro, a que corresponde 

o registo no Sistema de Gestão Documental n.º E0578-2022-DSAF; 

- Carlos Alexandre Casquinha Rebocho, sem vinculo de relação jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado, recebida no dia 22 de janeiro, a que corresponde o registo no Sistema de Gestão Do-

cumental n.º E0693-2022-DSAF; 

- Alexandra Balcky Faria, titular de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, in-

tegrada na carreira e categoria de assistente técnico, recebida no dia 23 de janeiro, a que corresponde 

o registo no Sistema de Gestão Documental n.º E0694-2022-DSAF; 

- Marco António André Pitadas, titular de relação jurídica de emprego público por tempo indetermi-

nado, integrado na carreira e categoria de assistente operacional, recebida no dia 23 de janeiro, a que 

corresponde o registo no Sistema de Gestão Documental n.º E0695-2022-DSAF; 

- Fernando Sérgio Dolbeth e Costa de Faria Leal, titular de relação jurídica de emprego público por 

tempo indeterminado, integrado na carreira e categoria de assistente técnico, recebida no dia 24 de 

janeiro, a que corresponde o registo no Sistema de Gestão Documental n.º E0701-2022-DSAF; 

- Vitor Manuel Silveira Traguedo, titular de relação jurídica de emprego público por tempo indetermi-

nado, integrado na carreira e categoria de assistente técnico, recebida no dia 24 de janeiro, a que cor-

responde o registo no Sistema de Gestão Documental n.º E0698-2022-DSAF; 

- Mara Manuela dos Anjos Teixeira Pinto, titular de relação jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado, integrada na carreira e categoria de assistente técnico, recebida no dia 24 de janeiro a 

que corresponde o registo no Sistema de Gestão Documental n.º E0699-2022-DSAF; 

- Manuel João Casaca Ribeiro, titular de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, 

integrado na carreira e categoria de assistente técnico, recebida no dia 25 de janeiro a que corresponde 

o registo no Sistema de Gestão Documental n.º E0703-2022-DSAF; 

- Ana Catarina de Oliveira Cunha, titular de relação jurídica de emprego público por tempo indetermi-

nado, integrada na carreira e categoria de assistente técnico, recebida no dia 25 de janeiro, a que cor-

responde o registo no Sistema de Gestão Documental n.º E0717-2022-DSAF; 

-Carla Alexandra Cunha Leal, titular de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, 

integrada na carreira e categoria de assistente técnico, recebida no dia 25 de janeiro a que corresponde 

o registo no Sistema de Gestão Documental n.º E0801-2022-DSAF; 

O Júri procedeu à verificação das candidaturas recebidas, tendo em vista aferir o cumprimento dos 

requisitos necessários para a sua admissão, previstos no Aviso de abertura do procedimento concursal. 
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Atendendo ao disposto nos pontos 8, 9 e 10 do Aviso, relativo aos motivos de exclusão do procedi-

mento, o Júri deliberou admitir os candidatos seguidamente indicados, atendendo a que as candidatu-

ras reúnem os requisitos de admissão legalmente previstos e foram entregues dentro do prazo previsto: 

 LISTA DE CANDIDATOS ADMITIDOS 

Alexandra Balcky Faria 

Ana Catarina de Oliveira Cunha 

Fernando Sérgio Dolbeth e Costa de Faria Leal 

Inês Isabel Tim Tim Destapado 

Luís Miguel Branco Martins 

Mara Manuela dos Anjos Teixeira Pinto 

Marco António André Pitadas 

Nuno Miguel da Silva Cabeças 

Pedro Miguel de Amaral Rebocho 

Sérgio Miguel Rabaça Panaças 

Susana Isabel Horta Martins 

Vitor Manuel Silveira Traguedo 

 

Por não terem reunido os requisitos de admissão previstos nos pontos 7 a 10 do Aviso, foram excluídos 

os seguintes candidatos: 

LISTA DE CANDIDATOS EXCLUÍDOS 

 

Nome do(a) candidato(a) Motivo de Exclusão 

Augusto Miguel Cebola Cachucho Por não ter comprovado possuir vínculo de emprego público por 

tempo indeterminado previamente estabelecido (Ponto 8.1 do Aviso) 

Carla Alexandra Cunha Leal Por não ter cumprido os requisitos definidos para formalização da can-

didatura, designadamente apresentação do formulário de candidatura 

obrigatório (Ponto 9.1 do Aviso), documentos comprovativos das habi-

litações literárias e das ações de formação frequentadas (Pontos 10.1 

alíneas b) e c) do Aviso) e declaração emitida e autenticada pelo serviço 

de origem (Ponto 10.1, alínea d) do Aviso). 

Carlos Alexandre Casquinha Rebo-

cho 

Por não ter comprovado possuir vínculo de emprego público por 

tempo indeterminado previamente estabelecido (Ponto 8.1 do Aviso) 

Manuel João Casaca Ribeiro Por não ter comprovado possuir vínculo de emprego público por 

tempo indeterminado previamente estabelecido (Ponto 8.1 do Aviso) 

 

Adicionalmente, o Júri constatou que, relativamente aos candidatos abaixo designados, apesar de terem 

sido admitidas as respetivas candidaturas, estas não foram instruídas com todos os elementos indicados 

no ponto 10.1. do aviso de abertura do procedimento, nomeadamente no que se refere à declaração 

emitida pelo serviço de origem, nos termos da sua alínea d), nos seguintes termos:  
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Nome do(a) candidato(a) Documento em falta 

Alexandra Balcky Faria Descrição detalhada das tarefas e responsabilidades inerentes ao 

posto de trabalho ocupado pelo(a) candidato(a), com vista à aprecia-

ção do respetivo conteúdo funcional, atestada por declaração do ser-

viço de origem (Ponto 10.1., alínea d), subalínea iv) 

Fernando Sergio Dolbeth e Costa de 

Faria Leal 

Descrição detalhada das tarefas e responsabilidades inerentes ao 

posto de trabalho ocupado pelo(a) candidato(a), com vista à aprecia-

ção do respetivo conteúdo funcional, atestada por declaração do ser-

viço de origem (Ponto 10.1., alínea d), subalínea iv) 

Maria Manuela dos Anjos Teixeira 

Pinto 

Declaração do serviço de origem do(a) candidato(a), nos termos da 

alínea d), do Ponto 10.1  

Marco Antonio André Pitadas Descrição detalhada das tarefas e responsabilidades inerentes ao 

posto de trabalho ocupado pelo(a) candidato(a), com vista à aprecia-

ção do respetivo conteúdo funcional, atestada por declaração do ser-

viço de origem (Ponto 10.1., alínea d), subalínea iv) 

Nuno Miguel da Silva Cabeças Declaração do serviço de origem da candidata com a descrição deta-

lhada das tarefas e responsabilidades inerentes ao posto de trabalho 

ocupado pelo(a) candidato(a), com vista à apreciação do respetivo 

conteúdo funcional (Ponto 10.1., alínea d), subalínea iv) 

Susana Isabel Horta Martins Indicação do tempo de serviço na carreira e categoria detidas e descri-

ção detalhada das tarefas e responsabilidades inerentes ao posto de 

trabalho ocupado pelo(a) candidato(a), com vista à apreciação do res-

petivo conteúdo funcional, atestada por declaração do serviço de ori-

gem (Ponto 10.1., alínea d), subalíneas ii) e iv) 

 

O júri considerou que a documentação em falta é imprescindível para que o procedimento possa prosse-

guir com a aplicação dos métodos de seleção obrigatórios previstos no aviso de abertura do procedi-

mento, e que deverão os candidatos em causa apresentar os referidos documentos, que comprovem os 

fatos por eles referidos no curriculum vitae, nos termos previstos pelo artigo 20º da Portaria n.º 125-

A/2019 de 30 de abril, na sua versão atual, e que permitirão determinar qual o método de seleção que 

lhes será aplicado, em conformidade com o disposto no ponto 13 do Aviso de abertura. 

 

Assim, o Júri deliberou: 

 

1. Notificar, por correio eletrónico, os candidatos excluídos, 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 Procedi-

mento Administrativo. 
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2. Notificar os candidatos Alexandra Balcky Faria, Fernando Sergio Dolbeth e Costa de Faria Leal, 

Maria Manuela dos Anjos Teixeira Pinto, Marco Antonio André Pitadas, Nuno Miguel da Silva 

Cabeças e Susana Isabel Horta Martins, da necessidade de apresentar documentos comple-

mentares, nos termos acima identificados, concedendo-lhe um prazo de 5 (cinco) dias úteis 

para o efeito. 

3. Mais deliberou, relativamente aos candidatos referidos no ponto anterior, que sendo os docu-

mentos essenciais para a definição do método de seleção obrigatório a aplicar (Avaliação Cur-

ricular ou Prova de Conhecimentos), nos termos do ponto 13 do Aviso, a sua não apresentação 

no prazo definido determinará a aplicação do método de seleção “Prova de Conhecimentos”. 

 

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 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

(Presidente) 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

(1º Vogal Efetivo) 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

(2º Vogal Efetivo) 
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