
 
 

 

 

Ata n.º 5 

Aviso de abertura para o procedimento concursal comum de recrutamento para o 

preenchimento de dois postos de trabalho da carreira/categoria de técnico 

superior, conforme caraterização no mapa de pessoal da Direção Regional de 

Agricultura e Pescas do Algarve, na Divisão de Sanidade (DS), na modalidade de 

relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, Oferta de Emprego 

OE202105/0380. 

Aos vinte e sete dias de julho de dois mil e vinte e um, pelas 10 horas, o júri designado 

por despacho do Diretor Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, datado de quinze 

de abril do mesmo ano, por videoconferência, retomou os trabalhos relativos ao 

procedimento concursal comum para o preenchimento de dois postos de trabalho do 

mapa de pessoal da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, na carreira e 

categoria de técnico superior, na modalidade de relação jurídica de emprego público 

por tempo indeterminado, alargado a candidatos sem relação jurídica de emprego 

público, com constituição de reserva de recrutamento.  

Estiveram presentes nas deliberações que se seguem, os seguintes membros do júri: 

Presidente: José Carlos Correia Tomás, Diretor de Serviços de Desenvolvimento 

Agroalimentar e Rural; 

2º efetivo: Sónia Jorge Costa Pires, Chefe de Divisão de Recursos Humanos, Assessoria 

Jurídica e Auditoria Interna; 

1º suplente: Dora Sofia Periquito Tomé, Técnica Superior afeta à Divisão de Sanidade; 

O Presidente do júri deu início à reunião, propondo a seguinte ordem de trabalhos, 

que foi aceite por unanimidade: 

I. Agendamento da prova de conhecimentos – 2ª chamada 

II. Notificação dos candidatos 

 

I. Agendamento da prova de conhecimentos – 2ª chamada 

O Júri após ter sido informado sobre o término da situação de Isolamento Profilático 

da candidata Sofia Laura Pinto Manjerico Ferreira, deliberou agendar a 2ª chamada 

para as 10 horas do dia 27 de agosto.  



 
 

 

 

Nestes mesmos termos, foi aprovada a nova prova de conhecimento e grelha de 

correção para o efeito. 

II. Notificação à candidata 

O júri irá promover a notificação da candidata Sofia Laura Pinto Manjerico Ferreira, 

através de correio eletrónico com recibo de entrega da notificação, informando da 

disponibilização da presente ata na página eletrónica da DRAP Algarve. 

Todas as deliberações desta reunião foram tomadas por unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi elaborada a presente 

ata que vai ser assinada por todos os membros do júri. 
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