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Ata n.º 4

Aviso de abertura para procedimento concursal comum de recrutamento, para o 
preenchimento de um (1) posto de trabalho da carreira e categoria de Assistente Técnico, 
conforme caraterização no mapa de pessoal da Direção Regional de Agricultura e Pescas do 
Algarve, para a Delegação do Sotavento, na modalidade de relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado, correspondente à Oferta de Emprego n.º OE202210/0030.

Aos dezasseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, o Júri designado por despacho 
do Senhor Diretor Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, retomou os trabalhos relativos 
ao procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto de trabalho do mapa de 
pessoal da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, da carreira e categoria de 
Assistente Técnico, na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado, restrito a trabalhadores detentores de prévio vínculo de emprego público por 
tempo indeterminado, com constituição de reserva de recrutamento. 

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

Presidente: João Miguel Pacheco da Cruz Santana, Chefe de Divisão da Delegação do Sotavento

1.ª Vogal Efetiva: Sílvia Margarida Rodrigues Estevens, Chefe de Divisão de Recursos Humanos, 
Assessoria Jurídica e Auditoria Interna 

2° Vogal Efetiva: Paula Alexandra Rodrigues Eusébio, Técnica Superior da Divisão de Recursos 
Humanos, Assessoria Jurídica e Auditoria Interna

O Presidente do júri deu início à reunião, propondo a seguinte ordem de trabalhos, que foi aceite 
por unanimidade:

I. Relato da execução da prova de conhecimentos;
II. Correção da prova de conhecimentos; 
III. Aplicação do método de seleção Avaliação curricular;
IV. Marcação da data de entrevista profissional de seleção 

I. Relato da execução da prova de conhecimentos

Foi admitida à Prova de Conhecimentos deste procedimento e notificada para sua realização a 
candidata Maria Manuela da Silva Ruivinho, conforme consta na ata n.º 3 de 23 de novembro 
de 2022. 

No início da prova foi referido à candidata os termos em que a mesma ia decorrer. 

A Prova de Conhecimentos decorreu no dia 15 de dezembro de 2022, às 10h30, na sede da DRAP 
Algarve, sita no Patacão, em Faro, como indicado na a ata n.º 3. 

A vigilância da prova foi realizada pelo Presidente do Júri, Eng.º João Santana, não tendo sido 
reportado quaisquer irregularidades no decurso da prova. 

II. Correção da prova de conhecimentos

O Júri procedeu à correção e avaliação de acordo com a grelha de classificação anexa.
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Desta forma, a classificação da candidata na Prova de Conhecimentos é a seguinte: 

Identificação da candidata Classificação da Prova 
de Conhecimentos

Observações

Maria Manuela da Silva Ruivinho 16 valores Admitida à Entrevista

III. Avaliação curricular

Seguidamente, o Júri procedeu à Avaliação Curricular da candidata Márcia Cláudia Santos 
Gomes, dispensada da Prova de Conhecimentos, de acordo com os parâmetros de avaliação e 
respetivas ponderações definidas na 1.º reunião do Júri, realizada em vinte e sete de setembro 
de 2022, as quais constam da ata da referida reunião. 

A candidata foi notificada,  que ser-lhe-ia aplicado 
a menos que, no prazo de 5 dias úteis, e nos termos e para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 
36.º da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho, na sua redação atual, manifestasse que pretendia ser submetida à prova escrita de 
conhecimentos, do qual a candidata veio informar que pretendia a avaliação curricular. 

O Júri procedeu à aplicação do método de seleção de avaliação curricular, elaborando o mapa 
em anexo, que faz parte integrante da presente ata, do qual resulta a seguinte classificação;

Identificação da candidata Classificação Avaliação 
Curricular 

Observações

Márcia Cláudia Santos Gomes 12,5 valores Admitida à Entrevista

IV. Marcação da data de entrevista profissional de seleção 

Foi decidido convocar as candidatas para o próximo dia 06 de janeiro de 2023, para a realização 
da Entrevista Profissional de Seleção, conforme o seguinte agendamento: 

Quadro n.º 3

Identificação da candidata Data Hora

Márcia Cláudia Santos Gomes 06/01/2023 16h30

Maria Manuela da Silva Ruivinho 06/01/2023 14h30

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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O Presidente

João Santana

1.º Vogal

Sílvia Estevens

2.º Vogal

Paula Eusébio
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Procedimento concursal publicado na BEP n.º OE202210/0030
Carreira e categoria de Assistente Técnico 1 posto de trabalho

ANEXO I FICHA DE AVALIAÇÃO CURRICULAR

Identificação do candidato 

Nome: Márcia Cláudia Santos Gomes 

AC Avaliação Curricular (0 a 20 valores)

Avaliação Curricular (AC) AC = (HAB+FP+EP+AD) /4

HAB = Habilitação Académica 20

FP = Formação Profissional 0

EP = Experiência Profissional 20

AD = Avaliação de Desempenho 0

Pontuação Final 12,5

HA Habilitação Académica (até 20 valores):

Habilitação Académica (HA) Valorização Valorização Final

12.º ano de escolaridade ou curso equiparado 18
20

Habilitação superior ao 12.º ano de 
escolaridade ou curso equiparado

20

EP- Experiência Profissional (até 20 valores)

Exercício de Atividades inerentes ao posto 
de trabalho Valorização Valorização Final

Menos de 1 ano a desempenhar funções 
inerentes as do posto de trabalho 5

20
De 1 ano a 5 anos a desempenhar funções 
inerentes as do posto de trabalho 10

Mais de 5 anos a desempenhar funções 
inerentes as do posto de trabalho

20

FP Formação Profissional (até 20 valores):

Formação Profissional (FP) Valorização Total 

Por cada ação de formação com duração 
inferior a 7 horas

1 0
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Por cada ação de formação com duração de 7 
horas a 21 horas

2 0

Por cada ação de formação com duração 
superior a 22 horas

3 0

Total 0

AD Avaliação de Desempenho (até 20 valores):

Formação Profissional (FP) Valorização Total 

Sem avaliação ou com menção inferior a 
Adequado

0 0

Menção de Adequado: 2 0

Menção de Relevante: 4 0

Menção de Excelente: 6 0

Total 0

O Presidente do Júri                                    1.ª Vogal                                                2.ª Vogal

            João Santana                                      Sílvia Estevens                                       Paula Eusébio
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