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PROCEDIMENTO PARA RECRUTAMENTO POR MOBILIDADE NA CATEGORIA DE UM TÉCNICO SUPERIOR 

(M/F) PARA ÁREA DO ARQUIVO E GESTÃO DOCUMENTAL DA CCDR ALENTEJO 

 

ATA N.º 3 

 OFERTA DE EMPREGO N.º 202204/0390 

Aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, pelas quinze horas, reuniu na sede 

da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, em Évora, o Júri designado 

para análise da candidatura recebida no âmbito da Oferta de Emprego n.º OE202204/0390 publici-

tada na Bolsa de Emprego Público (BEP) no dia 13 de abril de 2022 e igualmente publicitada na 

página eletrónica da CCDR Alentejo, tendo em vista recrutar por mobilidade na categoria um téc-

nico superior (m/f) na área do arquivo e gestão documental, por despacho do Senhor Vice-Presi-

dente de 9 de março de 2022, constituído nesta data pelos seus membros efetivos: 

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

Administrativa e Financeira; 

 1.ª Vogal Efetiva: Rosa Antónia Canelas Mendes Banha, Chefe de Divisão de Recursos Hu-

manos e Administração Geral; 

 2.ª Vogal Efetiva:  Catarina Alexandra Ribeiro dos Santos, Técnica Superior na Divisão de 

Recursos Humanos e Administração Geral. 

A reunião teve como objetivo verificar o resultado da audiência prévia realizada à única candidata, 

excluída que para esse efeito foi notificada, por correio eletrónico em 09/05/2022, da respetiva de-

cisão de exclusão, nos termos dos artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento Administrativo, 

tendo o Júri concluído que não houve qualquer pronuncia da candidata. 

Desta forma, não existindo candidatos admitidos no presente procedimento, o Júri deliberou propor 

a cessação do mesmo, dando por concluídas as competências que lhe estão legalmente atribuídas. 

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. 

 

 

 

____________________________________ 

(Presidente) 

 

 

 

_____________________________________ 

(1.ª Vogal Efetiva) 

 

 

 

____________________________________ 

(2.ª Vogal Efetiva) 
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