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Ata n. º 5 

Aviso de abertura para procedimento concursal comum de recrutamento, para preenchi-

mento 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 nove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, 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 pes-

soal 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, res-

trito 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 Barlavento  

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 das entrevistas profissionais de seleção; 

II. Avaliação das Entrevistas Profissionais de Seleção; 

III. Elaboração da lista unitária de ordenação final; 

IV. Notificação dos candidatos para audiência prévia.  

 
I. Relato da execução das entrevistas profissionais de seleção 

Em conformidade com o previsto na Ata n.º 4, as Entrevistas Profissionais de Seleção realizaram-

se no dia 06 de janeiro de 2023, com início pelas 14h30 e término pelas 17h30. As candidatas 

foram entrevistadas pelos membros do júri do procedimento concursal, segundo a ordem indicada 

na referida Ata n.º 4, tendo sido submetidas a 11 questões, enunciadas na grelha de avaliação às 

respostas, que se encontram arquivadas no processo em apreço.  

  
II. Avaliação das Entrevistas Profissionais de Seleção 

Atentas as respostas dadas às questões colocadas, foram preenchidas as fichas individuais de 

avaliação, que se encontram arquivadas no presente processo, e foi aplicada a seguinte fórmula: 

EPS =(CRI+MP+SCR+QEP) /4 
(a), em resultado da qual foram obtidas as seguintes classificações:  
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Nome do Candidato/a Classificação 

Márcia Cláudia Santos Gomes 14 

Maria Manuela da Silva Ruivinho 12 

 
(a) Em que:  

EPS – Entrevista Profissional de Seleção  

CRI – Comunicação e Relacionamento Interpessoal  

MP- Motivação Profissional 

QEP – Qualidade de Experiência Profissional  

 
III. Elaboração da lista unitária final  

Para efeitos de determinação da classificação final, à candidata Márcia Cláudia Santos Gomes, 

foi aplicada a fórmula CF = (0,70xAC) + (0,30xEPS), de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 

36.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (adiante LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 

35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, considerando que a candidata se encontra a 

executar competências ou atividades caracterizadoras do posto de trabalho objeto do concurso 

e, atendendo a que, uma vez notificada sobre a aplicação do aludido método de seleção (avalia-

ção curricular), declarou por escrito não ter nada a opor. 

Em que:  

CF = Classificação Final;  

AC = Avaliação Curricular; 

EPS= Entrevista profissional de seleção 

Para efeitos de determinação da classificação final, à candidata Maria Manuela da Silva Ruivinho, 

foi aplicada a fórmula CF = (0,70xPC) + (0,30xEPS), em conformidade com o disposto no n.º 1 do 

artigo 36.º da LTFP. 

Em que:  

CF = Classificação Final;  

PC = Prova de conhecimentos; 

EPS= Entrevista profissional de seleção 

 
As classificações finais apuradas foram as seguintes: 

Nome do/a Candidato/a AC PC EPS 

Márcia Cláudia Santos Gomes 12,5  14 

Maria Manuela da Silva Ruivinho  16 12 

 
De acordo com as classificações finais alcançadas pelos candidatos e nos termos do disposto no 

artigo 26.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na sua redação atual, foi elaborada a lista 

unitária de ordenação final:  
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LISTA DE ORDENAÇÃO FINAL  

Nome do/a Candidato/a AC PC EPS Classificação final 

Maria Manuela da Silva Ruivinho  16 12 14,8 

Márcia Cláudia Santos Gomes 12,5  14 12,95 

 
IV. Notificação dos candidatos 

Nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 112.º do Código do Procedimento Admi-

nistrativo (CPA), conjugado com o n.º 1 do artigo 10.º e n.º 1 do artigo 28.º da Portaria n.º 125-

A/2019, de 30 de abril, na sua redação atual, deliberou o júri promover a notificação de todos 

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

da disponibilidade da presente ata na página eletrónica da DRAP Algarve.  

 
Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade.  

 

O Presidente 

 

João Santana 

 

  2.º Vogal Efetivo  

 

Sílvia Estevens 

  

  1.º Vogal Suplente 

 

Paula Eusébio  
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