
 
 

 

Ata n.º6 

Procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchimento de um posto 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 Agricultura, 

Estudos e Programação (DAEP), na modalidade de relação jurídica de emprego público por 

tempo indeterminado, Oferta de Emprego OE202005/0560. 

Aos dezassete dias do mês de novembro de dois mil e vinte, o júri designado por despacho 

do Diretor Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, datado de vinte de maio do mesmo 

ano, em reunião por videoconferência, retomou os trabalhos relativos ao procedimento 

concurso comum para preenchimento de um posto de trabalho da carreira/categoria de 

técnico superior, na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado, restrito a trabalhadores detentores de um vinculo de emprego público por 

tempo indeterminado. 

 

Tomaram parte nas presentes deliberações os seguintes elementos do júri: 

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

Agroalimentar e Rural; 

2ª Vogal Efetiva: Sónia Jorge Costa Pires, Chefe de Divisão de Recursos Humanos, Assessoria 

Jurídica e Auditoria Interna, Direção de Serviços de Administração; 

1.º Vogal Suplente: Celestino da Cruz Benjamim Soares, Chefe da Divisão de Sanidade, da 

Direção de Serviços de Desenvolvimento Agroalimentar e Rural; 

 

O Presidente do júri deu inicio a reunião, propondo a seguinte ordem de trabalhos, que foi 

aceite por unanimidade: 

I. Decisão final sobre a lista unitária de ordenação final  

II. Elaboração da lista unitária de ordenação final para efeitos de homologação

 

I. Decisão final sobre a lista unitária de ordenação final  

Terminado o prazo estabelecido para a audiência dos interessados sobre a lista unitária de 

classificação final, sem que nenhum dos candidatos apresentasse qualquer resposta em sede 

de audiência prévia, foi decidido, por unanimidade, aprovar a seguinte grelha de 

classificação final do presente procedimento concursal: 

 

 



 
 

 

Lista Unitária de Ordenação Final 

Nome do/a candidato/a Classificação 
PC 

Classificação 
EPS 

Avaliação 
final 

Luís Filipe Martins Cabrita 19,25 16,00 18,28 
Valter Filipe das Neves Coelho 17,00 19,00 17,60 
Sílvia Serote Lopes 17,55 14,00 16,49 
Pedro Miguel Joaquim Rodrigues 14,10 17,00 14,97 
Délio Marcos da Fonseca 14,75 14,50 14,68 

 

 

II. Elaboração da lista unitária de ordenação final para efeitos de homologação

Terminado o prazo estabelecido para a pronúncia dos interessados sobre a classificação final, 

foi decidido por unanimidade aprovar a lista unitária de ordenação final dos candidatos, que 

consta em anexo e que se submete, nos termos do n.º 2 do artigo 28º da Portaria n.º 125-

A/2019, de 30 de abril, a homologação do Diretor Regional de Agricultura e Pescas do 

Algarve.  

Os interessados podem consultar o processo administrativo nas instalações da DRAP Algarve 

das 09H30 às 13H00 e das 14H00 às 17H30.  

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. 

 

Presidente 
 
 

José Carlos Correia Tomás 
 
 
 

2ª Vogal Efetiva 
 
 

Sónia Jorge Costa Pires 
 
 
 

1º Vogal Suplente 
 
 

Celestino da Cruz Benjamim Soares 



 
 

 

    

    
    

    
  

 

 

Procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchimento de um posto 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 Agricultura, 

Estudos e Programação (DAEP), na modalidade de relação jurídica de emprego público por 

tempo indeterminado, Oferta de Emprego OE202005/0560. 

 
LISTA UNITÁRIA DE ORDENAÇÃO FINAL 

Nome do/a candidato/a Avaliação Final Oferta 
Luís Filipe Martins Cabrita 18,28 OE202005/0560 
Valter Filipe das Neves Coelho 17,60 OE202005/0560 
Sílvia Serote Lopes 16,49 OE202005/0560 
Pedro Miguel Joaquim Rodrigues 14,97 OE202005/0560 
Délio Marcos da Fonseca 14,68 OE202005/0560 

 

Presidente 

 
 

José Carlos Correia Tomás 

 
 
 

2ª Vogal Efetiva 

 
 

Sónia Jorge Costa Pires 

 
 
 

1º Vogal Suplente 

 
 

Celestino da Cruz Benjamim Soares 

Homologo 

 

 

O Diretor Regional de Agricultura e Pescas do Algarve 


