Procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchimento de 1(um) posto de
trabalho, para constituição de relação jurídica de emprego público sob a forma de contrato de
trabalho a termo resolutivo incerto.
Ata número três
Aos vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e vinte, pelas catorze horas, reuniu o júri do
procedimento concursal acima identificadoconstituido pelo presidente, António Miranda, Chefe
de Departamento de Gestão e Valorização do Instituto da Conservação da Natureza e
Florestas (ICNF), pelo 1.º vogal, Pedro Chaves, Técnico Superior do Gabinete Técnico
Florestal da AMAL, que substitui o presidente nas suas faltas e impedimentos, e pela 2.ª
vogal, Noélia Ramos, Chefe de Divisão da Unidade de Serviços Partilhados da AMAL.--------

Como secretária da reunião, o presidente do júri nomeou a 2ª vogal efectiva , Noélia Ramos.-----------A presente reunião teve por objetivo proceder à análise das comunicações apresentadas, no âmbito
da pronúncia ao abrigo da participação de interessados e à avaliação curricular dos candidatos
admitidos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Durante o período de audiência de interessados foi rececionada, dentro do prazo, apenas uma
comunicação:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiago Coelho Guerreiro – O candidato manifestou o seu desagrado por ter sido excluído devido a
não possuir a licenciatura em Ciências Florestais, conforme solicitado no Aviso de Abertura.------------O júri analisou a referida reclamação e deliberou informar o candidato que a sua exclusão resulta das
regras impostas pelos requisitos que o ICNF estabeleceu para o Chefe de Brigada, no âmbito da
candidatura aprovada para a Brigada de Sapadores Florestais da AMAL. O não cumprimento desses
requisitos por parte do júri na fase de recrutamento, poderá colocar em causa o financiamento à
referida

Brigada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Face ao acima exposto, o júri deliberou, por unanimidade, não dar provimento à reclamação
apresentada.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais comunicações apresentadas, o júri procedeu à análise curricular da única
candidata admitida ao presente procedimento concursal, cuja classificação consta do anexo I à
presente ata, e dela fazem parte integrante.---------------------------------------------------------------------------Mais deliberou o Júri que se deverá publicitar a lista dos resultados obtidos neste método de
avaliação, em local público e na página da Internet da AMAL. ----------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião e lavrou-se presente ata que, depois de
lida e aprovada, vai ser assinada por todos os membros do júri.---------------------------------------------------
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Lista de resultados do método de Avaliação Curricular

Para efeitos do disposto no nº 1, do artigo 25º, do estatuído na portaria nº 125-A/2019
de 30 de abril, e conforme a deliberação do júri do procedimento concursal, com
Aviso(extrato) nº 7963/2020, publicado na 2ª Serie do DR nº 99/2020 de 21 de maio de
2020, apresenta-se a lista de resultados do método de avaliação curricular, dos
candidatos, por ordem alfabética, que deverá ser exposta em local público e na página
da internet da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL).
Da lista constam os seguintes candidatos:
Maria João Vidigal Fernandez Pinto da Mota
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