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ATA N.º 1 
 
 
 

Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público, em regime de 

contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, para carreira/categoria de assistentes 

operacionais, para integração da Brigada de Sapadores Florestais da OesteCIM 

 

Aos dezoito dias do mês de setembro do ano dois mil e vinte, na sede da Comunidade 

Intermunicipal do Oeste, reuniu pelas dez horas, o Júri do concurso acima mencionado, constituído 

por: 

Presidente: Rui Filipe Gomes Sá Carneiro – Chefe da Divisão de Desenvolvimento Economico e 

Promoção Turística Intermunicipal, em regime de substituição, da OesteCIM; 

1.º Vogal efetivo: Antonio Aleixo Leal Madeira – Encarregado Operacional da OesteCIM, que 

substituirá o Presidente do júri nas suas faltas e impedimentos; 

2.º Vogal efetivo: Helena Isabel Simões dos Santos – Chefe da Divisão de Gestão Financeira, 

Património e Recursos Humanos, em regime de substituição, da OesteCIM, 

nomeado por despacho do Primeiro Secretário de 17 de setembro passado. 

 

A presente reunião tem em a vista fixação dos critérios de apreciação e ponderação dos fatores de 

avaliação bem como o sistema de classificação final a utilizar, nos termos do n. º2 do art.º 14º da 

Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, adiante designada por Portaria. 

 

Os métodos de seleção serão os estipulados na Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua versão 

atualizada, adiante designada por LGTFP, conjugada com a Portaria. Assim: 

 

1. Métodos de Seleção aplicáveis: Os métodos de seleção serão avaliação curricular (obrigatório) 

e entrevista profissional de seleção (facultativo). 

 

Por cada método de seleção serão utilizados os seguintes critérios de apreciação e ponderação dos 

fatores de avaliação: 

-Avaliação Curricular (AC) 

-Entrevista Profissional de Seleção (EPS)  
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1.1. Avaliação Curricular (AC): 

Fatores de Avaliação 

- Habilitações Académicas (HA) 

- Formação Profissional (FP) 

- Experiência Profissional (EP) 

- Avaliação de Desempenho (AD)  

 

Critérios de apreciação e ponderação dos fatores de avaliação: 

Este método será valorado na escala de 0 a 20 valores, com valoração até às centésimas seguindo 

a aplicação da fórmula e o seguinte critério, se o trabalhador já desempenhou estas funções: 

 

AC = (HA + FP + EP+AD) / (4) 

sendo: 

(HA) - Habilitações Académicas: será ponderado a titularidade do grau académico ou nível de 

qualificação certificado pelas entidades competentes, nos seguintes termos:  

 

Habilitações Académicas Valoração 

Habilitação obrigatória de acordo com a idade do candidato 16 

Habilitação de um nível imediatamente superior à escolaridade obrigatória de 

acordo com a idade do candidato 
18 

Habilitação com dois ou mais níveis superiores à escolaridade obrigatória de acordo 

com a idade do candidato 
20 

 

Como escolaridade obrigatória, considera-se:  

 4 anos de escolaridade para os indivíduos nascidos até 31/12/1966;  

 6 anos de escolaridade para os indivíduos nascidos a partir de 01/01/1967;  

 9 anos de escolaridade para os indivíduos nascidos a partir de 01/01/1981;  

 12 anos para os indivíduos nascidos a partir de 01/01/1995.  

 

Atendendo a que estamos num procedimento cuja complexidade funcional é equiparada ao grau I 

das carreiras gerais da Administração publica, nos termos da al. a) do n.º 1 do art.º 86º da LGTFP, 

Anexo I, deliberou o júri que desde que estivesse verificado o nível habilitacional que permitisse a 

admissão ao concursos, ou seja, a escolaridade obrigatória, a detenção de níveis de habilitação 

superior ou graus académicos, não deveriam ter uma valoração muito mais expressiva, porque é 
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irrelevante enquanto requisito para preenchimento do posto de trabalho. 

 

(FP) - Formação Profissional: Considerando que a formação especifica para o exercício das funções 

será promovida pela OesteCIM, serão ponderadas todas as ações de formação e aperfeiçoamento 

profissional, devidamente comprovadas, realizadas nos últimos 5 anos, de acordo com a seguinte 

valoração:  

A uma base de 10 valores e com o limite máximo de 20 são adicionadas as seguintes valorações: 

 Até 50 horas – 2 valores;  

 Até 75 horas – 5 valores;  

 Até 100 horas – 8 valores;  

 Superior a 100 horas – 10 valores.  

 

Sempre que o documento comprovativo de determinada ação formativa não refira o número de 

horas, considerar-se-á o seguinte:  

Um dia = 6 horas;  

Uma semana = 30 horas;  

Um mês = 120 horas. 

 

(EP) - Experiência Profissional: Considerando o grau de complexidade técnica das funções a 

desenvolver, será ponderado todo o desempenho efetivo de funções exercidas pelo candidato, de 

acordo com o seguinte método: 

 A uma base de 10 valores e com o limite máximo de 20, são adicionadas as seguintes 

valorações: 

 

Tempo Valoração 

 Até 4 anos de funções inerentes ao lugar a ocupar 2 valores 

Até 8 anos de funções inerentes ao lugar a ocupar 5 valores 

Até 12 anos de funções inerentes ao lugar a ocupar 8 valores 

Superior a 12 anos de funções inerentes ao lugar a ocupar 10 valores 

 

 

(AD) - Avaliação de Desempenho: quando aplicável, serão consideradas as últimas três avaliações 

em que o candidato cumpriu ou executou atribuição, competência ou atividade idênticas às do 

posto de trabalho a ocupar, de acordo com a seguinte tabela:  
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3 Excelentes 20 Valores 3 Muito Bons/Relevantes 13 Valores 

2 Excelentes e 1 Muito 

Bom/Relevante 
18 Valores 

2 Muito Bons/Relevantes e 
1 Bom/Adequado 12 Valores 

2 Excelentes e 1 Bom/Adequado 16 Valores 
1 Muito Bom/Relevante e 2 
Bons/Adequados  11 Valores 

1 Excelente e 2 Muito 

Bons/Relevantes  
14 Valores 3 Bons/Adequados 10 Valores 

 

Caso o candidato não possua avaliação de desempenho, por razão que não lhe seja imputável, ser-

lhe-á atribuída a pontuação de 10 valores nos termos da al. c) do n. º2 do art.º. 8º da Portaria. 

 

1.2. A Entrevista Profissional de Seleção (EPS), a realizar pelo júri do concurso, terá por fim avaliar 

numa relação interpessoal e de forma objetiva e sistemática, aspetos comportamentais 

evidenciados durante a interação estabelecida entre o entrevistador e o entrevistado, de acordo 

com os parâmetros constantes do seguinte mapa:   

 

Relacionamento 
interpessoal 

Sentido de 
responsabilidade  

Capacidade de 
Comunicação 

Experiência 
profissional 

Elevado 

Bom 

Suficiente 

Reduzido 

Insuficiente 

20 

16 

12 

8 

4 

Elevado 

Bom 

Suficiente 

Reduzido 

Insuficiente 

20 

16 

12 

8 

4 

Elevado 

Bom 

Suficiente 

Reduzido 

Insuficiente 

20 

16 

12 

8 

4 

Elevado 

Bom 

Suficiente 

Reduzido 

Insuficiente 

20 

16 

12 

8 

4 

 

Classificação da entrevista profissional de seleção: A classificação da entrevista profissional será 

obtida pela média aritmética simples das classificações dos critérios de avaliação.  

 

A entrevista profissional de seleção é avaliada nos termos conjugados dos n.ºs 5 e 6 do artigo 9.º 

da Portaria, por votação nominal e por maioria, sendo o resultado final obtido através da média 

aritmética simples das classificações dos parâmetros a avaliar, traduzido na escala de 20, 16, 12, 8 

e 4 valores.  

 

2. Aplicação dos métodos e fórmula de classificação final 

Quando for aplicável apenas um método de seleção – avaliação curricular, o resultado será vertido 

para a lista graduada. Quando existir mais que um método, a fórmula é a seguinte: 

 

Fórmula a aplicar: 

OF = (55%AC) + (45%EPS) 

Sendo: 
OF = Ordenação Final; 
AC = Avaliação Curricular; 
EPS = Entrevista Profissional de Seleção; 
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Os candidatos que obtenham uma valoração inferior a 9,50 valores em qualquer dos métodos de 

seleção consideram-se excluídos da valoração final. 

 

3. Critérios de desempate: em igualdade de classificação aplicam-se os critérios de desempate 

previstos no artigo 27º da Portaria. 

 

Nada mais havendo a tratar, o júri deu por encerrados os trabalhos. Para constar se lavrou a 

presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos membros do júri.  

 
 

O Júri, 
 
 
 
 

________________________________ 
Rui Filipe Gomes Sá Carneiro 

 
 
 
 
 

________________________________ 
António Aleixo Leal Madeira 

 
 
 
 
 

________________________________ 
Helena Isabel Simões dos Santos 


