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ATA N.º 3 

PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PROVIMENTO DE CARGO DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DO 

2.º GRAU –CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, ASSESSORIA JURÍDICA E 

AUDITORIA INTERNA- DO MAPA DE PESSOAL DIRIGENTE DA DIREÇÃO REGIONAL DE 

AGRICULTURA E PESCAS DO ALGARVE, DE ACORDO COM OS PROCEDIMENTOS PREVISTOS 

NOS ARTIGOS 20.º E 21.º DA LEI N.º 2/2004, DE 15 DE JANEIRO, COM AS RESPETIVAS 

ALTERAÇÕES EM ESPECIAL AS REPUBLICADAS PELA LEI N.º 64/2011, DE 22 DE 

DEZEMBRO (ESTATUTO DO PESSOAL DIRIGENTE) ………………………………………………..……………… 

Reuniu no dia 21 de junho de 2022, na sede da Direção Regional de Agricultura e Pescas do 

Algarve, do Ministério da Agricultura pelas 10:00 horas, o júri do procedimento concursal 

para preenchimento de um cargo de direcção intermédia do 2.º grau do Mapa de Pessoal da 

Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (o cargo de o cargo de Chefe da 

Divisão de Recursos Humanos, Assessoria Jurídica e Auditoria Interna) com a presença dos 

membros infra identificados, para realização das Entrevistas Publicas de Seleção, e 

proceder à decisão final de acordo com os métodos de seleção previstos no aviso de 

abertura do concurso e respetiva ata de critérios………….……………………………………….………….… 

Presidente – Drº Miguel Cristiano Da Silva Estevão, da Direção Regional de Agricultura e 

Pescas do Algarve;…………………………………………………………………………………………………………………… 

1º Vogal –Drª Carla Eliane Neves, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

do Algarve;………………….…………………………………………………………………………………….……………………… 

2º Vogal– Doutora Maria Leonor Cruz dos Reis Salsa, da Universidade do Algarve; 

Entrevistas Publicas de Seleção……………………………………….……………………………………………………. 

Os candidatos compareceram à hora agendada, tendo as entrevistas decorrido de acordo 

com o horário previsto. ……………………………………………………………………..………………………………… 

- 10:15 horas - Pedro Miguel Monteiro Cristóvão; ……………………………………………………………… 

- 11:15 horas - Sílvia Margarida Rodrigues Estevens; …………………………………………………………. 

As entrevistas consistiram na formulação de diversas questões, com base num guião 

previamente estabelecido, colocadas pelos diferentes membros do júri, em “diálogo 

aberto” mas “orientado”, no sentido de complementar e esclarecer aspetos curriculares de 

cada um dos candidatos, e de avaliar os parâmetros previamente estabelecidos, 

nomeadamente a competência técnica e a aptidão para o exercício da função, a motivação 
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e capacidade de liderança, a capacidade de expressão e comunicação e o sentido 

crítico………………………………………………………….…………………………………………………………………………  

A capacidade de expressão e comunicação, foi essencialmente aferida através da clareza 

de exposição de ideias, capacidade de comunicação e de síntese, e sequência lógica do 

discurso do candidato, bem como a fluência da linguagem e a riqueza de vocabulário….. 

Por sua vez, procurou analisar-se o sentido crítico, através da análise e juízo crítico do 

candidato e respetiva fundamentação, perante situações que lhe foram apresentadas, 

acerca da unidade orgânica flexível da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve 

posta a concurso………….…………………………………………………………………………………….……………………… 

Para seleção final, o júri utilizou a grelha que se apresenta a seguir, que contém 

subjacente as diferentes ponderações aplicáveis, consensualizando a opinião sobre os 

diferentes critérios…………………………………………………………………………………………..………………….… 

Pedro Miguel 

Monteiro Cristovão

Sílvia Margarida 

Rodrigues 

Estevens

Competência Técnica e Aptidão para 

o Exercício da Função (0,4) 
16 18

Motivação e Capacidade de Liderança 

(0,2)
20 19,11

Capacidade de Expressão e 

Comunicação (0,2)
20 19

Sentido Crítico (0,2) 12,89 16

Entrevista Seleção (50%) 16,71 18,04

Av. Curricular (50%) 9,9 13,85

Classificação Final (média) 13,31 15,95

Elevado 20 ; Bom 16 ; Suficiente 12 ; Reduzido  8 ; Insuficiente 4 .     
Tomando em consideração a avaliação curricular efetuada na reunião de júri de 18 de maio 

de 2022 e os resultados da entrevista pública de seleção, o júri deliberou por unanimidade 

selecionar a candidata Sílvia Margarida Rodrigues Estevens …………………… 

O candidato confirmou os aspetos mais relevantes expressos no seu CV, mostrou reunir 

o perfil funcional do cargo a prover, exibiu espírito de iniciativa e conhecimento 

técnico profundo da função a desempenhar, elencou problemas concretos e formas de 

os abordar, revelou motivação e capacidade crítica, demonstrou disponibilidade para o 

exercício do cargo. Do seu CV, em termos sintéticos, refere-se:…………………………………….. 

Do Currículo Académico………………………………………………………………………………………………………….. 
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Grau de Licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa em 

2007…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Do Currículo Profissional ………………………………………………………………………………………………………… 

Chefe da Divisão de Recursos Humanos, Assessoria Jurídica e Auditoria Interna em regime 

de substituição, desde 15 de outubro de 2021 ………………………………………………………………………… 

Técnica Superior com uma antiguidade na carreira de 5 anos e 99 dias, sempre nas áreas de 

atividade da Divisão de Recursos Humanos, Assessoria Jurídica e Auditoria Interna……………… 

Outras valências curriculares…………………………………………………………………………………………………. 

Curso de estudos avançados em gestão pública……………………………………………………………………….  

Formação Pedagógica inicial de formadores…..………………………………………………………………………  

2º curso de estágio da Ordem dos Advogados Portugueses frequentado com sucesso de 2007 

a 2010………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nada mais havendo a deliberar, foi elaborada a presente ata que, depois de lida e 

aprovada por unanimidade, vai ser rubricada e assinada pelos membros do 

júri……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Presidente – Miguel Cristiano da Silva Estevão 

 

 

______________________________________________________________________________ 

1º Vogal – Carla Eliane Neves 

 

 

______________________________________________________________________________ 

2º Vogal - Maria Leonor Cruz dos Reis Salsa 

 

 

______________________________________________________________________________ 
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