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ATA N.° 1

Primeira reunião do júri do procedimento para recrutamento de 1 Assistente Técnico(a),

mediante mobilidade entre Órgãos ou Serviços, na modalidade de mobilidade intercarreiras

ou categorias

Aos 23 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, pelas dezasseis horas e trinta

minutos, reuniu nas instalações da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, o Júri do

procedimento acima referido, nomeado pelo despacho do Sr. Secretário Executivo, de

16/02/2023, constituído da seguinte forma: — ——----- —

Presidente — Mónica Liiana Dias Cardoso, Técnica Superior, Jurista da Comunidade

Intermunicipal da Beira Baixa; — — —---- — — —----—

Primeira vogal efetiva — Rita Maria Leal da Graça Silva, Chefe de Equipa Multidisciplinar de

Administração e Apoio Técnico da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa ---—

Segundo vogal efetivo: Rui Carlos Fiães Gregório Amaral, Técnico Superior da Comunidade

Intermunicipal da Beira Baixa. ------- — — ——-- —------

A reunião teve por finalidade a definição das fases e dos métodos de seleção do procedimento,

as condições da sua realização, a seleção dos temas a abordar, a fixação dos parâmetros de

avaliação, a sua ponderação, a grelha classificativa e o sistema de valoração final, incluindo as

respetivas fórmulas. ---- — —----------

O procedimento é restrito a trabalhadores detentores de vínculo de emprego público por tempo

indeterminado, previamente estabelecido, em efetividade de funções, pertencente ao mapa de

pessoal de outro Organismo Público e ser titular do 12. ano de escolaridade, ou de curso que lhe

seja equiparado. —--— — —---- —----------

O júri definiu que: — — — —------ — —

1. A seleção dos candidatos será efetuada com base na análise do curriculum vitae profissionaL

complementada com entrevista profissional de seleção.

Os fatores de apreciação a adotar na avaliação curricular e na entrevista Profissional de Seleção,

de acordo com as exigências da função, são os que se passam a descrever: —



1 — A Avaliação Curricular (AC) com uma ponderação de 55% na valoração final, será aplicada

com vista ao preenchimento dos critérios destinados a aferir o perfil exigido ao candidato, e que

consta doavisodeabertura. — —--— —------—-- —

1.1 = O resultado da Avaliação Curricular será determinado de acordo com a seguinte fórmula:

AC =EP (45%)+FP (40%) +AD (15%)

a) Experiência Profissional (EP)

Com incidência sobre a execução de atividades inerentes ao posto de trabalho e o grau de

complexidade das mesmas.

b.1) Com experiência inferior a 1 anos: 12 valores;
b.2) Com experiência de 1 a 3 anos: 16 valores;
b.3) Com experiência de 3 a 4 anos: 18 valores;
b.4) Com experiência superior a 4 anos: 20 valores.

b) Formação Profissional (FP)

Na formação profissional serão ponderadas todas as ações de formação e cursos, em especial as

consideradas relevantes para a área em concurso, bem como aquelas que estejam relacionadas

com a administração autárquica. A avaliação será efetuada em função do tempo de formação:

Assim:

1) Sem formação profissional ou formação inferior a 35 horas — O valores
2) De 35 a 70 horas: 10 valores;

3) De 71 a 140 horas: 14 valores;
4) De 141 a 176 horas: 18 valores;
5) Mais de 176 horas: 20 valores.

e) Avaliação de Desempenho (AD)

Na avaliação de desempenho será considerada a classificação do último biénio em que o

candidato teve avaliação, de acordo com o DL n.° 66-B/2007, de 28 de dezembro, alterada pela

Lei n.° 66-B/2012, de 31 de dezembro, tendo em conta os seguintes intervalos de pontuação:

- Com avaliação negativa - 2 a 2,999 pontos — O valores;

- Com avaliação quantitativa entre 3 e 3,999 pontos - 14 valores

- Com avaliação quantitativa entre 4 e 4,499 pontos - 18 valores

- Com avaliação quantitativa entre 4,5 e 5 pontos - 20 valores
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São atribuidos 10 valores aos candidatos que por razões que não lhe sejam imputáveis, não

possuam avaliação do desempenho relativo ao período a considerar. ---- —------

2. Entrevista Profissional de Seleção com uma ponderação de 45% — Visa avaliar a experiência

profissional e aspetos comportamentais, nomeadamente os relacionados com a capacidade de

comunicação e de relacionamento interpessoal. — —------—----------

2.1 - Na Entrevista Profissional de Seleção serão avaliados os seguintes itens:

a) Relacionamento interpessoal, em que se avaliará o poder de comunicação e de reação às

situações colocadas; --- — — —

b) Cultura geral, pela abordagem de temas da atualidade; —

c) Capacidades intelectuais, em que se analisará e ponderará a sequência lógica do raciocínio e

a capacidade de analisar, avaliar, argumentar e decidir, perante diferentes situações;

d) Capacidade de comunicação e fluência verbais, em que se analisará o vocabulário, a clareza

da exposição e a riqueza de expressão verbal dos candidatos; ---------- — ——--

e) Motivação profissional, em que se correlacionarão as motivações dos candidatos face ao

conhecimento do conteúdo e exigências da carreira e categoria em que se inserirão.

2.2 - O método será avaliado de acordo com a grelha constante do Anexo 1: —

2.3 — A classificação final deste método resultará da soma das classificações obtidas nos vários

parâmetros, os quais serão avaliados de acordo com os seguintes níveis classificativos:

a)Elevado—2üvalores;— — — —

b)Bom-l6valores; —----— — — — —-

c) Suficiente — 12 valores; — — —---—-----------

d)Reduzido—Svalores; —--— — — — —-

e) Insuficiente — 4 valores. —----— —

2.4 — Para cada entrevista será elaborada uma ficha individual com o resumo dos temas

abordados, os parâmetros de avaliação e a classificação obtida em cada um deles, fundamentada.



II. — Mais entendeu o Júri clarificar o seguinte:

A classificação final dos candidatos será a que resultar da soma dos resultados obtidos nos dois

métodos de seleção, determinada pela seguinte fórmula: —----- —-----

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

III. - Serão excluídos do procedimento os candidatos que não compareçam a qualquer um dos

métodos de seleção, bem como aqueles que obtenham valoração inferior a 9,5 valores num dos

métodos.--- — — — — — — — —-

Todas as deliberações do Júri foram tomadas por unanimidade. ——--

E nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que vai ser assinada pelos membros do

juri.

O Júri,

(2~
‘

o—~\-~ t~cDjec9~ &

-4



CIMBB
COHUNIOãDI INt(*WU~OCIPAL
titiA flua

ANEXO 1

/

FATORES RESPOSTA

Revelou excecional Grande segurança, Segurança Pouca segurança, Sem segurança,
. segurança, espontaneidade e razoável, espontaneidade e espontaneidade eRelacionamento espontaneidade e poder poder de espontaneidade e poder de poder deInterpessoal . . . . -de comunicaçao. comunicaçao. poder de comunicaçao. comuntcaçao.

comunicação.
Revelou amplo domínio Grande domínio do Bom domínio do Razoável Pouco domínioCultura Geral
do tema proposto. tema. tema. dommio do tema. do tema.
Excecional clareza e Grande clareza e Clareza e Pouca clareza e Sem clareza de
profundidade de ideias e profundidade de ideias profundidade de profundidade de ideias,
rapidez de raciocínio, e rapidez de ideias, suficiente ideias, reduzida incapacidade de

Capacidades capacidade de raciocínio, boa capacidade de capacidade de argumentação e
Intelectuais argumentação e capacidade de argumentação e argumentação e raciocínio

pertinência das ideias argumentação, e rapidez de razoável rapidez confuso.
expostas. grande pertinência das raciocínio. de raciocínio.

ideias expostas.
Excelente expressão Boa expressão verbal Razoável e Reduzida Insuficiente

Capacidade de verbal e capacidade de e capacidade de suficiente capacidade de expressão verbal
Comunicação e comunicar comunicar expressão verbal e comunicar e de e capacidade de
fluência verbais capacidade de expressão verbal comunicar

comunicar
Revelou excecional Grande interesse, Interesse, Pouco interesse, Sem interesse,
interesse, dinamismo, dinamismo, dinamismo, dinamismo, dinamismo,

Motivação criatividade, criatividade, criatividade, criatividade, criatividade,
Profissional responsabilidade e visão responsabilidade e responsabilidade e responsabilidade responsabilidade

de conjunto. grande visão de visão de conjunto. e pouca visão de e sem visão de
conjunto. conjunto. conjunto.

. Suficiente — 12 Reduzido — 8 Inéuficiente —Níveis Elevado —20 valores Bom — 16 valores
Classificativos valores valores 4 valores


