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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 ALEN-
TEJO, NA MODALIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO INDETERMI-
NADO 

ATA N.º 3 

Aos sete dias do mês de março 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 indeterminado para ocupação de um posto de trabalho na carreira de assistente técnico e ca-
tegoria 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, datado 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 Administra-
tiva e Financeira; 

1º Vogal efetivo: Rosa Antónia Canelas Mendes Banha, Chefe de Divisão de Recursos Humanos e Ad-
ministração Geral; 

2º Vogal efetivo: Maria Jose Vieira Cardoso dos Santos Ferrão, Técnica Superior na Divisão de Recur-
sos Humanos e Administração Geral. 

 

A reunião teve por objetivo proceder à análise das respostas dos candidatos recebidas no âmbito do 
procedimento de audiência prévia, na sequencia das notificações efetuadas no dia 17 de fevereiro 
de 2022. 

Relativamente aos candidatos excluídos, foi recebida apenas a pronuncia da candidata Carla Ale-
xandra Cunha Leal, registada com o nº de entrada nº E01387-2022-DSAF, de 17/02/2022 na qual, 
evocou a existência de incompatibilidades entre sistema informático através do qual enviou a can-
didatura (Mac Book da Apple) e o sistema em uso na CCDRA, e que impossibilitaram o Júri de aceder 
à documentação enviada na candidatura, tendo procedido ao reenvio de toda a documentação que 
integra a candidatura. 

Face aos motivos evocados, deliberou o Júri admitir a candidata ao procedimento concursal. 

No que se refere aos candidatos que foram notificados para complementar as suas candidaturas 
com declaração do serviço de origem com a descrição detalhada das tarefas e responsabilidades 
inerentes ao posto de trabalho ocupado, verificou-se que foram recebidas respostas por parte dos 
seguintes candidatos: 

- Alexandra Balcky Faria, com o nº de entrada E01504-2022-DSAF de 22/02/2022 

- Fernando Sergio Dolbeth e Costa de Faria Leal, com o nº de entrada E01366-2022-DSAF de 
16/02/2022 

- Nuno Miguel da Silva Cabeças, com o nº de entrada E01455-2022-DSAF de 21/02/2022 
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Analisada a documentação enviada por estes candidatos, o Júri considerou que se encontravam em 
conformidade com o requerido. 

A candidata Mara Manuela dos Anjos Teixeira Pinto, também notificada para apresentar a declara-
ção do serviço de origem nos termos da alínea d), do Ponto 10.1 do Aviso de abertura do procedi-
mento concursal, não apresentou qualquer resposta, pelo que o Júri deliberou excluí-la do procedi-
mento, na medida em que na ausência da referida declaração não é possível confirmar um dos re-
quisitos legais de admissão, quanto à natureza do vinculo de emprego publico detido pela candidata, 
uma vez que o único documento apresentado na candidatura refere a existência de uma situação 
de licença sem vencimento, sendo no entanto, datado de 2014. 

Adicionalmente o Júri registou ainda a desistência da candidata Susana Isabel Horta Martins, medi-
ante comunicação registada com o nº E01378-2022-DSAF de 17/02/2022. 

Face ao exposto, o Júri elaborou a lista definitiva de candidatos admitidos e excluídos como se segue: 

 

 LISTA DE CANDIDATOS ADMITIDOS 

Alexandra Balcky Faria 
Ana Catarina de Oliveira Cunha 
Carla Alexandra Cunha Leal 
Fernando Sérgio Dolbeth e Costa de Faria Leal 
Inês Isabel Tim Tim Destapado 
Luís Miguel Branco Martins 
Marco António André Pitadas 
Nuno Miguel da Silva Cabeças 
Pedro Miguel de Amaral Rebocho 
Sérgio Miguel Rabaça Panaças 
Vitor Manuel Silveira Traguedo 

 
 LISTA DE CANDIDATOS EXCLUIDOS 

Augusto Miguel Cebola Cachucho 
Carlos Alexandre Casquinha Rebocho 
Manuel João Casaca Ribeiro 
Mara Manuela dos Anjos Teixeira Pinto 
Susana Isabel Horta Martins 

 

Nesta sequência, o Júri considerou existirem condições para decisão quanto aos métodos de seleção 
a aplicar aos candidatos admitidos, pelo que após análise dos perfis profissionais e das funções por 
estes exercidas, decidiu aplicar o método de seleção “Avaliação Curricular” aos candidatos Ana Ca-
tarina de Oliveira Cunha e Vítor Manuel Silveira Traguedo, por demonstrarem ter exercido funções 
correspondentes ao perfil do posto de trabalho a concurso, e aos restantes candidatos admitidos, 
aplicar o método de seleção “Prova de Conhecimentos”, por se encontrem a executar atribuições, 
competências ou atividades, diferentes das caraterizadoras do posto de trabalho a ocupar. 
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Por fim o Júri deliberou ainda: 

1. Notificar, por correio eletrónico, a candidata Mara Manuela dos Anjos Teixeira Pinto, da decisão 
de exclusão, conforme deliberação que consta na presente ata. 

2. Notificar os candidatos Alexandra Balcky Faria, Fernando Sergio Dolbeth e Costa de Faria Leal, 
Marco Antonio André Pitadas, e Nuno Miguel da Silva Cabeças, de que na sequencia da notifi-
cação anterior para complementar a candidatura com a declaração do serviço de origem, e após 
a análise da documentação enviada ser-lhes-á aplicado o método de seleção “Prova de Conhe-
cimentos”.  

3. Notificar os seguintes candidatos para comparecerem no dia 16 de março, pelas 10 horas na 
sede da CCDRA, para efeitos da realização da Prova de Conhecimentos, nos termos do ponto 13 
do Aviso: 

Alexandra Balcky Faria, Carla Alexandra Cunha Leal, Fernando Sérgio Dolbeth e Costa de Faria Leal, 
Inês Isabel Tim Tim Destapado, Luís Miguel Branco Martins, Marco António André Pitadas, Nuno 
Miguel da Silva Cabeças, Pedro Miguel de Amaral Rebocho e Sérgio Miguel Rabaça Panaças. 

4. Notificar os candidatos Ana Catarina de Oliveira Cunha e Vitor Manuel Silveira Traguedo, de que 
lhes será aplicado o método de seleção “Avaliação Curricular”, por reunirem as condições pre-
vistas conforme ponto 13.2 do Aviso de abertura. 

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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