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OBJETIVOS
Ata n.o 1 (Fixação de métodos de seleção ao procedimento concursal para constituição de
reservas de recrutamento para contratação de Assistentes Operacionais - área de auxiliar
de serviços gerais, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo
resolutivo incerto

PESSOAS CONìíOCADAS RUBRICAS

João Paulo Amador Fitas Garcia

Elisabete Susana Arvana Corda Bento

Luís Manuel Gancho Canhão

LOCAL:

DATA:

Paços do Município de
Estremoz

30-09-2022 HORA: í5:30
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Aos trinta dias do mês de setembro do ano dois mil e vinte e dois, na Câmara Municipal de

Estremoz, pelas 15:30 horas, reuniram João Paulo Amador Fitas Garcia, Técnico Superior,

do Mapa de Pessoal do Município de Estremoz, Elisabete Susana Arvana Corda Bento,

Assistente Técnica, do Mapa de Pessoal do Município de Estremoz e Luís Manuel Gancho

Canhão, Assistente Técnico, do Mapa de Pessoal do Município de Estremoz, os quais

constituem o Júri do procedimento concursal supra identificado, conforme Despacho n.o

23412022 de 22 de setembro, a fim de estabelecerem os métodos de seleção, fixar os

parâmetros de avaliação, a sua ponderação, a grelha classificativa e o sistema de valoração

final, nos termos e para efeitos da alínea c) do n.o 2 do artigo 14o da Portaria n.o 125-N2019,

de 30 abril, na versão atualizada

Tendo em conta a tramitação legal do procedimento concursal, designadamente, Lei Geral

do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.o 3512014, de 20 de junho e

Portaria n.o 125-N2019, de 30 de abril, na sua versão atualizada, o Júri deliberou fixar os

parâmetros de avaliação seguidamente explanados

Os métodos de seleção a utilizar nos termos do disposto no n.o 6 do artigo 360 da LTFP,

conjugado com os artigos 50 e 60 da Portaria n.o 125-N2019, de 30 de abril, na sua versão

atualizada, serão os seguintes:------------

- Avaliação Curricular (AC), como método de seleção obrigatório e a Entrevista Profissional

de Seleção (EPS), como método facultativo ou complementar

A avaliação curricular visa analisar a qualificação dos candidatos, ponderando os

elementos de maior relevância para o posto de trabalho a ocupar, designadamente a

habilitação académica ou profissional, percurso profissional, relevância da experiência

adquirida e da formaçáo realizada e tipo de funções exercidas.-

Para tal serão considerados e ponderados os elementos de maior relevância para o posto

de trabalho a ocupar e que são os seguintes:-

. Habilitação Académica ou nível de qualifìcação certificado pelas entidades

competentes;

. Formação Profissional - considerando-se as áreas de formação e aperfeiçoamento

profissional relacionadas com as exigências e as competências necessárias ao

exercício da função;-

. Experiência Profissional na área de atividade a concurso - no âmbito geral: Exerce

as funções constantes no anexo à LTFP, referido no n.o 2 do artigo 88o da mesma

Lei, às quais corresponde o grau 1 de complexidade funcional, ou seja, funções de
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natureza executiva, de caráter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas

gerais bem definidas e com grau de complexidade variáveis, execução de tarefas de

apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços podendo

comportar esforço físico, responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e

pela sua correta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e

reparação dos mesmos e terão lugar no Setor de Desenvolvimento Educativo.

Avaliação de desempenho - considera a média das avaliações do desempenho,

das últimas três avaliações

A avaliação curricular é expressa numa escala de 0 a 20 valores, com a valoração até às

centésimas, sendo a classificação obtida através da média aritmética ponderada das

classificações dos elementos a avaliar, seguindo o seguinte critério

AG = 30% HA+ 10%FP+ 50%EP+í0%AD

Sendo:

Habilitações académicas - onde se pondera a titularidade do grau académico ou nível de

qualiÍicação certificado pelas entidade competentes, sendo exigida a escolaridade mínima

obrigatoria ajustável à idade, a saber: nascidos até 31 de dezembro de 1966 -4 anos de

escolaridade; nascidos de 1 de janeiro de 1967 a 31 dezembro de 1980 - 6 anos de

escolaridade; nascidos a partir de 1 de janeiro de 1981 a 31 de dezembro de 1994 - 9 anos

de escolaridade; nascidos depois de 31 de dezembro de 1994 - 12 anos de escolaridade.---

Sendo que:--------

HA - As Habilitações académicas serão valoradas do seguinte modo:---

16 valores - Escolaridade obrigatória ajustável à idade;--------
Acrescendo 1 valor por cada grau superior até ao limite de 20 valores;----

FP = Formação Profissional - neste fator, irão ser consideradas as horas de formação,

desde que tenham relação com a área funcional posta a concurso, por considerar o Júri que

são estas que contríbuem para o aperfeiçoamento profissional, permitindo um melhor

desempenho das respetivas funções. Serão consideradas todas as formações profissionais,

designadamente,cursos, seminários, encontros, jornadas, simpósios, colóquios ou outras da

mesma natureza, desde que comprovadas por documento adequado, da seguinte forma:----

. Sem formação - 10 valores

r Até 30 horas de formação - 12 valores

. Superior a 30 horas e igual ou inferior a 50 horas - 16 valores

3

a
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I. Superior a 50 horas e igual ou inferior a 70 horas - 18 valores

. Superior a7O horas - 20 valores

Sempre que o documento comprovativo de determinada ação de formação não refira o

número de horas, considerar-se-à o seguinte critério:---

o Um dia = 6 horas;

. Uma semana = 30 horas;

. Um mês = 120 horas;

EP = Experiência Profissional: incidindo sobre a execução de atividades inerentes ao

posto de trabalho

. Sem experiência profissional - 10 valores

o Até 6 meses - 12 valores

. Superior a 6 meses e inferior ou igual a 1 ano - 16 valores

. Superior a 1 ano e inferior ou igual a 5 anos - 18 valores

o Mais de 5 anos - 20 valores

Só será contabilizado como tempo de experiência profissional o correspondente ao

desenvolvimento de funções inerentes à carreira/categoria posta a concurso

AD = Avaliação de desempenho: na qual se considera a média das últimas três

avaliações, será valorada da seguinte forma

Para os candidatos que não possuem Avaliação de Desempenho relativa ao período a

considerar, a fórmula a aplicar na avaliação curricular será a seguinte:--

4ç= (30 o/o HA+30o/o FP+40% EP)

A Entrevista Profissional de Seleção, visa avaliar, de forma objetiva e sistemática, a

experiência profissional e aspetos comportamentais evidenciados durante a interação

estabelecida entre o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a

capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal

A classificação resulta da aplicação dos seguintes níveis classificativos e respetiva

classificação: Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e lnsuficiente, aos quais correspondem,

respetivamente, as classifìcações de 20,16,12,8 e 4 valores

AVALÁçÃO DE DESEMPENHO vALORAçÃO

Desempenho lnadequado 9 valores

Desempenho Adequado 14 valores

Desempenho Relevante 20 valores
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IA classificação a atribuir a cada parâmetro de avaliação resulta de votação nominal e por

maioria, sendo o resultado fìnal expresso numa escala de 0 a 20 valores, com valoração até

às centésimas e resultará da média aritmética simples das classificações obtidas na

avaliação dos seguintes parâmetros

A) Motivação para a função;

B) Sentido crítico, expressão e fluência verbais;

C) Capacidade para objetivos organizacionais e enquadramento funcional;

D) Conhecimentos dos candidatos quanto à estrutura organizacional do Município de

Estremoz;

E) Qualidade dos conhecimentos possuídos e adquiridos através do efetivo exercício

das diversas funções que tenham desempenhado;

De acordo com a seguinte tabela:

Avaliação Qualitativa Avaliação Quantitativa
lnsuficiente 4 valores

Reduzido I valores

Suficiente 12 valores

Bom 16 valores

20 valoresElevado

E de acordo com a seguinte fórmula:

EPS = A+B+C+D+E

5

-- A ordenação final dos candidatos que completem o procedimento, com a aprovação em

todos os métodos de seleção aplicados, é efetuada por ordem decrescente da média

aritmética ponderada das classificações quantitativas obtidas em cada método de seleção,

expressa numa escala de 0 a 20 valores, efetuada através da seguinte fórmula, nos termos

do n.o 1, do artigo 260, conjugado com os artigos 50 e 60, da Portaria n.o 125-N2019, de 30

de abril, na sua versão atualizada

OF = 55% AC+ 45% EPS

Sendo que:

OF = Ordenação Final

AC = Avaliação Curricular

EPS = Entrevista Profissionalde Seleção

É excluído do procedimento concursal os candidatos que não tenham comparecido ou

tenham obtido uma valoração final inferior a 9,5 valores num dos métodos de seleção.--:-
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Nas situações de igualdade de valoração aplica-se o disposto no artigo 27o da Portaria n.o

125-N2019, de 30 de abril, na sua versão atualizada.

O júri deliberou ainda, criar os modelos correspondentes ao apuramento de classificação

final (modelo l), ficha de avaliação curricular (modelo ll) e à entrevista profissional de

seleção (modelo lll), apensos à presente ata e que farão parte integrante dela

Não havendo mais assuntos a tratar, foi encerrada a reunião, pelo presidente do júri, tendo

da mesma sido lavrada esta ata que, depois de lida e aprovada por todos os membros do

júri acima identificados, vai ser assinada e rubricada pelos mesmos.--

O Júri

Mod.01/1 Pá9. 6 de 9



Jliil

E,
rnUÍìlCtDto (Je

Estremoz
ATA DE REUNIAO NO í

ANEXOS

Modelo I

Ficha de Apuramento da Glassificação Final

Procedimento Concursal:

Nome do candÍdato:

- Avaliação Curricular (AC)

- Entrevista Profissional de Seleção (EPS)

GIassificação final obtida pelo candidato

VP = 0,55AC+0,45EPS

------ O Presidente,

------ O 1o Vogal

------ O 20 Vogal

I

I
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Modelo ll

Ficha de Avaliação Curricular

Nome do candidato

1. Habilitações Literárias (HL)

HabilitaçÕes Literárias (H L):

Classificação valores

2. Formação ProfissÍonal (FP)

Formação Profissional (FP)

Classificação valores

3. Experiência Profissional (EP)

Experiência Profi ssional (EP)

Classificação valores

4. Avaliação de Desempenho (AD)

Avaliaçâo de Desempenho (AD)

Classificação valores

Classificação Total

30%HL + 1ïoloFP + 50%EP + ío%AD

AC= valores

------ O Presidente,

------ O 1o Vogal

------ O 20 Vogal efetivo
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Modelo lll

Ficha de Entrevista Profissional de Seleção

Nome do/a Candidato/a Data e Hora de Realização

Resumo dos Temas Abordados

------ O Presidente,

----- O 1o Vogal

------ O 20 Vogal efetivo,
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