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ATA N.º 3 

 

Aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, pelas 15 horas, no Edifico dos Paços do 

Município de Almodôvar, reuniu o júri do Procedimento Concursal para Provimento de um lugar do 

Cargo de Direção Intermédia de 2.º Grau – Chefe de Divisão de Obras, Serviços Urbanos e Gestão 

Territorial (DOSUGT), constituído pelos seguintes membros:-------------------------------------------------------- 

---- Presidente: - Arq.º Joaquim Manuel Pires Farrajota da Ponte, Diretor do Departamento de Obras e 

Gestão de Infraestruturas Municipais da Câmara Municipal de Loulé. ------------------------------------------ 

---- 1.º Vogal efetivo: - Eng.º Rui Pedro Figueiredo Martins Figueira, Chefe da Divisão Técnica da Câmara 

Municipal de Aljustrel. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- 2.º Vogal efetiva: -Dr.ª Maria Luísa Silva Lança, Chefe da Divisão de Obras, Gestão Urbanística e 

Ambiente da Câmara Municipal de Ourique. ----------------------------------------------------------------------------- 

---- A reunião teve como ordem de trabalhos proceder à análise da comunicação eletrónica da Arq.ª 

Patrícia Orlanda Cunha Ferreira, reclamando da decisão de não admissão da sua candidatura.------------- 

1. Pese embora o presente procedimento, seja de seleção urgente e de interesse público, não 

sujeito a audiência de interessados, conforme disposto no n.º 13 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, 

de 15 de janeiro, na sua redação atual, no âmbito do direito à resposta o júri analisou a 

reclamação da candidata Patricia Orlanda Cunha Ferreira, com observação do parecer da CCDR 

Centro que conclui, “…para efeitos de candidatura a procedimentos concursais para cargos 

dirigentes deverá ser considerada relevante a experiência profissional adquirida no desempenho, 

tanto no setor público quanto no setor privado, de funções, cargos, carreiras ou categorias para 

cujo exercício ou provimento seja exigível uma licenciatura.”----------------------------------------------- 

2. Nesta senda, atento o disposto n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, na sua redação atual, que 

determina: “Os titulares dos cargos de direcção intermédia são recrutados, por procedimento 

concursal, nos termos do artigo seguinte, de entre trabalhadores em funções públicas 

contratados ou designados por tempo indeterminado, licenciados, dotados de competência 

técnica e aptidão para o exercício de funções de direcção, coordenação e controlo que reúnam 

seis ou quatro anos de experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias para 

cujo exercício ou provimento seja exigível uma licenciatura, consoante se trate de cargos de 

direcção intermédia de 1.º ou de 2.º grau, respectivamente”, o Júri do procedimento deliberou 
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por unanimidade ao abrigo do estatuído no n.º 2 do artigo 165.º e seguintes, do Código do 

Procedimento Administrativo:-------------------------------------------------------------------------------------- 

• Anular a deliberação do Júri tomada aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano 

de dois mil e vinte, constante da Ata n.º 2, que excluiu a candidatura de Patricia Orlanda 

Cunha Ferreira; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Admitir a candidatura de Patricia Orlanda Cunha Ferreira e proceder à avaliação 

curricular da candidata.------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Após a análise dos elementos apresentados pela candidata admitida, o Júri atribuiu as seguintes 

classificações:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Patricia Orlanda Cunha Ferreira: -------------------------------------------------------------------------------- 

• Habilitações Académicas – 17,00 valores. ------------------------------------------------------------ 

• Formação Profissional – 20,00 valores. --------------------------------------------------------------- 

• Experiência Profissional – 10,00 valores. ------------------------------------------------------------- 

Aplicada a fórmula de classificação da avaliação curricular obtêm-se a pontuação final de 15,70 

valores.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente, o Júri deliberou, por unanimidade: --------------------------------------------------------------------- 

• Notificar a candidata Patrícia Orlanda Cunha Ferreira da sua admissão no procedimento 

concursal.--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------- 

• Marcar a realização da Entrevista Pública para o dia 13 de outubro de dois mil e vinte, pelas 

10:30 horas, no Edifico dos Paços do Município de Almodôvar, sito na Rua Serpa Pinto, em 

Almodôvar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Notificar os candidatos admitidos da classificação atribuída e da realização da Entrevista Pública.  

• Que, nas notificações, seja enviada cópia da presente ata. ------------------------------------------------ 

E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente do Júri deu por encerrada a presente reunião, da 

qual foi lavrada a presente ata, que por todos vai ser assinada. ----------------------------------------------------- 

 

O Presidente do Júri:  

 

O 1.º Vogal Efetivo:  

 

O 2.º Vogal Efetivo:  
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