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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 

MODALIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO INDETERMINADO 

 

ATA N.º 6 

Aos cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, pelas 14 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 
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, 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 

Administrativa e Financeira; 

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

Administração 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 ordenação final dos candidatos, após a audiência prévia dos 
interessados. Foi pelo júri verificado que, na sequência das notificações efetuadas para aquele efeito 
no dia 19-04-2022, nenhum dos candidatos apresentou alegações. 

Em consequência, não havendo outros dados a ponderar, dão-se por definitivos os seguintes 
resultados, hierarquizados, obtidos pelos candidatos, em conformidade com o conteúdo das atas das 
reuniões anteriores, que aqui se dão por integralmente reproduzidos: 

 

 
 
 
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, propondo-se que a ocupação do posto de 
trabalho em causa, por via do procedimento concursal, seja promovida segundo a ordenação final 
dos candidatos acima expressa. 

Identificação dos Candidatos Classificação Final Ordenação Final

Vitor Manuel Silveira Traguedo 17,195 1º

Sérgio Miguel Rabaça Panaças 16,400 2º

Inês Isabel Tim Tim Destapado 15,700 3º

Ana Catarina de Oliveira Cunha 12,774 4º
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Na sequencia do ato homologatório, deverão os candidatos ser notificados da decisão final. 
 
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 Presidente 
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O 1º Vogal Efetivo 
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O 2º Vogal Efetivo 
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