
 
 

 

 

Ata n.º5 

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 vinte e nove dias do mês de outubro 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, 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: 

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

aceite por unanimidade: 

I. Realização das entrevistas profissionais 

II. Avaliação das entrevistas profissionais de seleção 

III. Exclusão dos candidatos 

IV. Elaboração da lista unitária final 

 

I. Realização das entrevistas profissionais  

As entrevistas profissionais de seleção decorreram com inicio as 10 horas e 15 

minutos do dia 20 de outubro e terminaram às 17 horas, não tendo 

comparecido um dos candidatos que não informou sobre os motivos da sua 

ausência. 



 
 

 

 

As questões colocadas foram 8, iguais para todos os candidatos, encontrando-

se a grelha de questões arquivada no processo em apreço. 

II. Avaliação das entrevistas profissionais de seleção  

Com as respostas obtidas nas entrevistas profissionais de seleção, o júri procedeu ao 

preenchimento das fichas inidividuais de avaliação, que se encontram no proceso 

administrativo para consulta dos interessados, tendo sido obtidas as seguintes classificações: 

Nome de candidato Classificação obtida 

na EPS 

Délio Marcos da Fonseca 14,50 

Luís Filipe Martins Cabrita 16,00 

Pedro Miguel Joaquim Rodrigues 17,00 

Ricardo Jorge de Jesus Cristina Não compareceu 

Sílvia Serote Lopes 14,00 

Valter Filipe das Neves Coelho 19,00 

 

III. Exclusão dos candidatos 

Por não ter comparecido ao método de entrevista profissional de seleção, o júri 

deliberou excluir do procedimento concursal o candidato Vitor Jose Ferreira de Sousa 

IV. Elaboração da lista de ordenação final 

Procedeu-se depois à atribuição das classificações finais no procedimento concursal, através 

da expressão: 

CF = (0,70xPC) + (0,30xEPS) em que: CF = Classificação Final PC = Prova de conhecimentos 

EPS= Entrevista profissional de seleção. 

As classificações apuradas foram as seguintes: 

Nome de candidato PC EPS CF 

Délio Marcos da Fonseca 14,75 14,50 14,68 

Luís Filipe Martins Cabrita 19,25 16,00 18,28 

Pedro Miguel Joaquim Rodrigues 14,10 17,00 14,97 

Ricardo Jorge de Jesus Cristina 12,90 Faltou Excluído 

Sílvia Serote Lopes 17,55 14,00 16,49 

Valter Filipe das Neves Coelho 17,00 19,00 17,60 

 

De acordo com as classificações obtidas e nos termos do disposto no artigo 26º da Portaria 

n.º 125-A/2019, de 30 de abril, foi elaborada a lista de ordenação final. 

 

 



 
 

 

 

 

LISTA UNITÁRIA DE ORDENAÇÃO FINAL 

Nome do/a candidato/a Classificação 

PC 

Classificação 

EPS 

Avaliação 

final 

Luis Filipe Martins Cabrita 19,25 16,00 18,28 

Válter Filipe das Neves Coelho 17,00 19,00 17,60 

Silvia 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 

 

O júri irá dar cumprimento ao dever de audiência previa dos resultados obtidos na entrevista 

profissional de seleção, da exclusão de candidatos e da lista de rordenação final, notificando 

os candidatos nos termos da alínea a) do número 1 da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de 

abril, estabelecendo-se o prazo de 10 dias úteis a contar da data da notificação. 

Os candidatos podem consultar o processo administrativo nas instalações da DRAP Algarve, 

sitas no Patacão, Faro, das 09.30 às 13.00 e das 14.30 às 17.00. 

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. 

 

Presidente 
 

 

José Carlos Correia Tomás 

 

 

 

2ª Vogal Efetiva 
 

 

Sónia Jorge Costa Pires 

 

 

 

1º Vogal Suplente 
 

 

Celestino da Cruz Benjamim Soares 
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