
Apresentação de Candidaturas

Local: Quinta das Oliveiras - Estrada Nacional 3 - 2000-471 SANTARÉM

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº 
Postos

Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Direção Regional 
de Agricultura e 
Pescas de Lisboa e 
Vale do Tejo

1 Quinta das Oliveiras, Estrada 
Nacional, n.º 3 

2000471 
SANTARÉM

Santarém              
                 

Santarém              
                 

Total Postos de Trabalho: 1

Código da Oferta: OE201804/0893

Tipo Oferta: Procedimento Concursal para Cargos de Direção

Estado: Activa

Nível Orgânico: Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural

Organismo Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo

Regime: Cargos não inseridos em carreiras

Cargo: Direcção Intermédia de 2ºgrau

Área de Actuação:

À Divisão de Agricultura, Alimentação e Desenvolvimento Rural estão atribuídas 
as competências constantes no ponto 5.1. do Despacho n.º 14786/2012, 
republicado pelo Despacho n.º 5813/2017 no Diário da República, 2ª série, n.º 
126, de 3 de julho.

Remuneração: 2613,84

Sumplemento Mensal: 194.79 EUR

Conteúdo Funcional: O constante no número 2 do artigo 8º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na sua 
versão atualmente em vigor, na área de atuação posta a concurso.

Habilitação Literária: Licenciatura

Descrição da Habilitação: Licenciatura.

Perfil:

Experiência profissional relevante no desempenho de funções na área de 
atuação do cargo. Elevadas capacidades de comunicação e relacionamento 
interpessoal, motivação profissional, sentido crítico e de responsabilidade, 
qualidade da experiência profissional e liderança e visão estratégica.

Métodos de Selecção a Utilizar: Avaliação Curricular e Entrevista Profissional.

Composição do Júri:

Presidente: Ana Maria Gonçalves de Oliveira Rodrigues Faustino Arsénio, 
Diretora de Serviços de Desenvolvimento Agroalimentar e Rural da Direção 
Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo;
1º Vogal Efetivo: Fernando Ventura Mendes Costa, Diretor de Serviços de 
Promoção da Atividade Agrícola da Direção-Geral de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural;
2º Vogal Efetivo: Ricardo Nuno da Fonseca Garcia Pereira Braga, Docente do 
Instituto Superior de Agronomia.

Detalhe de Oferta de Emprego

Requisitos Legais de Provimento: A- Os constantes do n.º 1 do art.º 20º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada 
pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro.

Requisitos de Nacionalidade: Sim

Jornal Oficial/Orgão de Comunicação 
Social:

Aviso n.º 5688/2018, publicado no Diário da República, 2ª série, n.º 81, de 26 de abril de 
2018.

1



Formalização da Candidatura: As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento, dirigido à Diretora 
Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo, podendo ser diretamente 
entregues na sede da Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo - 
Quinta das Oliveiras - Estrada Nacional 3 - 2000-471 SANTARÉM, no prazo de 10 dias úteis, 
contados a partir da data da publicitação na Bolsa de Emprego Público, ou remetidas pelo 
correio em carta registada com aviso de receção.
Não serão admitidas candidaturas remetidas por via eletrónica. 
1 - O requerimento de candidatura deverá conter os seguintes elementos:
a) Nome, número e validade do B.I. /C.C., residência, código postal, telefone e endereço 
eletrónico;
b) Indicação do procedimento a que se candidata.
2 - Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados dos seguintes documentos:
a) Cópia do Certificado das Habilitações Literárias;
b) Curriculum vitae, atualizado, datado e assinado, do qual devem constar, 
especificadamente as tarefas e funções que exerce e as que desempenhou anteriormente e 
respetivos períodos de exercício, experiência profissional geral e específica, bem como a 
habilitação académica e a formação profissional. Deve ainda constar o exercício de cargos 
dirigentes ou equiparados, com indicação do período de exercício dos mesmos e respetivo 
despacho de nomeação. 
c) Declaração emitida pelo serviço a que o candidato pertence, devidamente atualizada e 
autenticada da qual conste indicação inequívoca do serviço a que pertence, da natureza do 
vínculo e da antiguidade na categoria/carreira e na função pública.
e) Documentos comprovativos da Formação Profissional.
3 - A não apresentação dos documentos previstos no número anterior, se impossibilitar a 
aplicação do método de avaliação curricular determinará a exclusão do candidato.
4 - Assiste ao Júri a faculdade de exigir a cada candidato, em caso de dúvida sobre a 
situação que descreve, a apresentação de documentos comprovativos das suas declarações, 
e das informações que considere relevantes para o procedimento.
5 - As falsas declarações determinam a sua exclusão e serão punidas nos termos da Lei.

Contacto: dpgrh@draplvt.gov.pt ou 243 377 520 / 243 377 500

Data de Publicação 2018-04-26

Data Limite: 2018-05-10

Observações Gerais: As notificações aos candidatos serão efetuadas por correio eletrónico.

Admitidos

Masculinos: Femininos:

Total:

Total SME:

Total Com Auxílio da BEP:

Recrutados

Masculinos: Femininos:

Total:

Total Portadores Deficiência:

Total SME:

Total Com Auxílio da BEP:
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