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TETIAS ABORDADOS' DEC|SôES

Aos quinze dias do mês de novembro do ano dois mile ünte e dois, na Câmara Municipal de

Estremoz, pelas 15:00 horas, reuniram Estela Paula Trindade Arsénio, Técnica Superior da

Unidade deApoio à Gestão doAgrupamento de Centros de Saúde doAlenteio Central, Maria

LuÍsa MaurÍcio Antunes, Técnica Superior do Mapa de Pessoal do Municlpio de Estremoz e

Ana Rita Guerra Gago Lopes, Técnica Superior do Mapa de Pessoal do Municipio de

Estremoz, as quais constituem o Júri do procedimento concursal supra idenlificado, conforme

Despacho n! 25012A22 de 14 de outubro.

No âmbito das competências que lhe estáo atribuldas no n.o 2 do artigo 9P, da Portaria

n" 23312021 de 9 de setembro, delibera o iúd a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto í - Ler e aprovar a minuta do aviso de abertura do concurso;

Ponto 2 - Fixar os parâmetros de avaliação, a sua ponderaÉo, a grelha classificativa e o

sistema de valoração final daAvaliação Cunicular;

Ponto 3 - Elaboração da ftúa individual e respeüvos parâmetros de avaliação a aplicar no

método de seleção Entrevista deAvaliaçâo de Competências;

Ponto 4 - Definiçâo da fórmula de classiÍicação ftnal;

Ponto 5 - Outros aspetos a considarar no procedimento concursal.

Passando à análise do Ponto 2 da ordem de trabalhos, e atendendo ao disposto no

artigo 36.0, da LTFP, aprovada pela Lei n.o 3512014, de 20 de junlrc, conjugado com os n.o 1,

do artigo 17o, da Portaria n.o 23312022, de 9 de setembro, quanto à Avaliação Cunicular,

decide o júri aprovar poÍ unanimidade os seguintes elementos conslderados de maior

relevância paÍa o posto de lrabalho:

t. Habilitação académica ou nlvel de qualiftcação certiftcado pelas entidades

competentes;

2. Formação profissional, considerando as áreas de formação e aperfeiçoamento

profissional relacionadas com as exigências e as competências necessárias ao

exercicio da função:

3. Experiência profissional com incidência sobre o tempo de serviço em atividades

inerentes ao posto de trabalho e experiencia especifica comprovada no perfil de

competèncias;
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4. Avaliação do desempenho relativa ao último período não superior a três anos, em gue

o candidato cumpriu ou executou atribuição, competència ou atividade idênticas às do

posto de trabalho a ocupar.

Do anexo ll congta a grclha de Avallação Currlcular, qu€ faz parte lntegrante desta ata,

a qual contem oc cÍitérlog de cada elemento e respetiva valoração.

Passando à análise do Ponto 3 da ordem de trabalhos, delibera-se por unanimidade

aprover os seguintes temas a abordar na Enbevista de Avaliação de Gompetências a qual

visa avaliar os conhecimentos, habilidades técnicas e atitudes comportamentais essenciais

para o desempenho das tareÍas e atividades nas seguintes áreas:

1. Lirnpeza e desinfeção de superÍicbs

2. Limpeza dos dispositivos médicos

3. Triagem e acondicionamento dos ResÍduos Hospitalares

No anexo lll consta a Ficha individual a utilizar na Entrevista de Avaliação de Competências,

a qualfaz parte integrante destia ata, e contem os temas e respetiva valoração.

Í)ellberou, alnda, o Júri que a referida entrevicta terá uma duração de aproximadamente

í5 mlnutos. O Júri publicitará o local, data e hora da sua roalização.

Passando à análise do Ponto 4 da ordem de trabalhos, e em conformidade coÍn o

definido no ponto 10.3 do aviso de abertura delibera o Júri por unanimidade aprovar a

ponderação de cada método de seleção e que resultará na classiftcaçâo linal do procedimento

concursal:

CF = O,55AC + 0,45 EAC

em que:

CF = Classificação Final:

AC = Avaliação Cuniculan

EAC= Entreviste de Avaliação de Competências;
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Passando â análise do ponto 5 da ordem de babalhos, o júri delibera que 6m situação

de empate entre conconentes aplica-se o disposto no artigo 24o óa Poúaria n.o 2331'il022, &
9 de Eetembro. SubsMndo o empate após aplicação do artigo acima mencionado, aplica-se

o critério de maior ternpo de serviço nas lUnções objeto de concurso.

Nos termos do no 3 artigo 30 do Dacreto Lei no29/2001 de 3 de fevereiro, o candidato

com deficiência que se enquadre nas circunstanciaE e situações &scritas no no 1 do artigo 20

da Lei 9/E9 de 2 de maio, tem preferência em igualdade de classificaçrâo, a qual prevalece

sobre qualquer oufa preferência legal.

Estendo integralmente cumprida a ordern de trabalhoa, e nada mais havendo a

deliberar, deu o Júri por concluida a presente s€ssão, lavrando-se a preeente ata que depois

de lida foi assinada por todos os presentes.

O Júri
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Anexo I

GRELHA DE AVALIAçÃO CURRICULAR

Procedlmento concurual Asslstentes Ooeracionals

l{ome dola Gandidatola:
Clasrlffcacão Flnd:

Elernentos em avaliação:

1. Htblltf,çües aadúnlcas I NÍvel de quallfrcaçto ceilãcada -llAB

Valoração

al Nívelsuperbr ao obfuatótu 2A

b) Nlvelobdoa6do 19

2" furnação proÍíssíonal - lbce ás ulgânclas e competóncías necessárías pelrr o exeçcíclo da função de
Ássislenle Oryzclonal - FP

Valoração

aì Com bÍmacão otofissional na árca aoue sê candHata 20

b) Formac& prcfissionalnouhas ána 10

3. Exp*lêncle Prollssional - EP (experlncla profrssíonl a d*enpnher rtMdrdes lnennÍes ro poslo de
trabalho e com Wu de complexldade das mcsmrsf

3.1. Tunpo de senlço em slvldades lneranhs oo posto de febeíio -IS

Valortão
a) lqual ou suoedora 6 rneses 2A

b) lntsliora 6 mesas 15

cì Sem temoo de seryho no msto de lrabalho 10
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3.2Erpulêncla específra comprovada no Serigo Naclonal de Seúde - EE

Valoncão
Denmnsba ermdilncia orcfissionalcomorovada no ànb'rto do SeÍì/i:o Nacionalde Sande 2A

Não demonsÍa exgadencia pofisslonal comprovada no âmbito do Seru@ Nacional de
Saúde

5

A rnllrçlo frnrl dr Bparllndr Profrrlonrl (EP) rrrl cdcuhdr dr rcodo on r rcgulnb Ëtmulr:

ep= qIÊ!.EE
3

EP = Expori&ria Prússiond
TS = Tempo de Senlço
EE . Expedihcia Específica conçovada no pedl de conpeffida

1. Avallação de Desntpenho - AD

al Desemgrho Excebnte 20

b) 0esernpenho Rehvante 18

cl DesemoenhoAdequado 14

d) Desempenho lnadequado 0

Nos cacol prevlstoe na alÍnea c), do arllgo 2ü, da Portada 233//mn,9 de setembro, o fúrl atrlbul a

valonção í0

Avallação cunlcular será calculada de acordo com a segulnte fórmula:

AC = 0,10 X HAB + 0,20 x FP + 0,S0 X EP + 0,20 XAD

AC = Avaliryão Cuniolar
HAB = HatÍlitaçâoAcadêmica de Base

FP'Fomação Profisional
EP = ExpeÍiência Pmfissional

AD = AvaliaÉo Decernpenho
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Anexo ll

ENTREVTSTA DE AVALTAçÃO 0e COMPETENCIAS (EAC) . FICHA INDIVIDUAL

procodlmonto concúrsal comúm para o preenchlmenh de 5 (clncol poetor dc babalho da crtcgorlalcantlra de aselstcnte opcraclonal do ilrpr de Peceoal do

Agrupamonto de Cenhos de Saúde do AlcnteJo Cenbal {ACES AC} da Admlnldnção Rcglonal dc Saúde do Alentcfo tP. (ARSA l.P.}, na modalldadc de rclação luridlca

de emprego prúblho portampo lndetermlnado.

Ì{ome dalof Candldata(o}:
Nl de Bllhete dc ldentldade:

Glasslftcação Flnal:

Fundamentação da decisão:

ClassiÍcação por compelència: P (Presldente) + P (1.ïogal cíedlvo) + P (2.aogal eíriivol / 3

Fórmula de Cálculo da Claeslffcação Flnal = tCí + c2 + c3l
3

Dala: 08 de fewreito de 2021

Nlvel

Clasdficalivo
Ouanlitalivo'2.o Vosal1.o Vogal

Nlvel ClassiÍcaüvo atdbuldo pelo Júti

Presidenle

GompctÕnch 2

ConpctÕndr I

PaÉmetros

Conpslëndr í
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Evldemia possuk um nível exarpla de cmhscimsntos €rou

c+cr'd*s
Evldenda possulr m drd exenplat de mÍilteclÍn8nlos 6í0u

capadded€s
Evklencia possuÍ um nlvd exemplar de cmheclnsnlos e/ql capaddadet

Evidacia pssuf um nlvel eFvado de conhectnenlc €rou

capaddades
Evitlencla pcsulr un nível ebyado de cmhecÍnenlos e/ot capacidadesEvldencla pssdl um nlvel ebvado d€ ooíüecimsnlos e/ou

capdades

Evldenda pssuirum nlvd bfuico de onhedmenlos dou capacldadesEyldenda po$sui um nfud bâslco de contlec'ltnmhc dou
capacldados

Evidencla pczulr um nlvel bbho da conhecimentos e/ol
capacidades

Denda poucog cülhecfnento€ slott cspactOalesDuola poucos conhedmenloe e/ou c+actOaOesDenota prucoo otthedmantos dou capacldades

CompdÕnclas - Conh€clmentos, Habllldade oDaracrenclalrcomoortemntalslácnlcas daremocnho das hrefas e atlvldadcg nas teoulntcs áreâs:eAlltudcr

COtpETEI{ClAl-umpsucdlllnhçlodoruptífich! GO}|PEIEI{C|A2-Limpezadosdispo$tivosmédicos CollPmilCn3-TthgomoAcmdhlonrmonbdorRsrFuortbrpltrlücrCLútl
fclçl
o

n
Valoí

es

16

Vdor
es

12

Vakr
es

Valor

I
ê3
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llão euftlenda conhecÍnenloa elru crymlladosNão evidemia cürhecimenlos e/ou capaddadss
Não evldenda onhedmmlo elou cilsddades1

ldor
es


