
Freguesia de Lour ical do Campo

J unta de Freguesia de Lourical do Campo

AT A N . '  1

Pr imeir a r euniao do jur i do procedimento concur sal comum para a

con s t i t u i ca o d e r a g a ° j u r id ica d e e m p r e go p r ib lico p or t e m p o

indeterminado para a car r eir a categor ia de Assistente Tecnico

------Aos vinte e tr es dias do mes de maio de dois mil e vinte e dois, pelas

14:30 hor as, no edificio da J unta de Fr eguesia do Lour ical do Campo, r euniu o

jtir i do procedimento de contTatacao acima refer ido, nomeado por  deliberacao

do executivo da Freguesia do Lour igal do Campo, ata n.° 06/2022 d e

07/05/2022, constituido da seguinte forma: Presidente: Mar ia Adelina Pina

Goncalves Fer r eir a Pinto, Tecnica Super ior  (jur ista) na Camar a Municipal de

Vila Velha de ROdao; I.'  Vogal efetiva: Mar ia Helena de J esus Lopes, tecnica

super ior  (jur ista) na Camara Municipal de Castelo Branco; 2.'  Vogal efetiva:

Olga Mar ia Ribeir o Goncalves, Coor denador a Tecnica da Seccao de Recur sos

Humanos da Camara Municipal de Vila Velha de ROdao. — ----- --------------

A Presidente iniciou os tr abalhos comecando por  designar  a secretar ia, que sera

a primeira vogal efetiva.

A pr esente r euniao teve por  finalidade a definicao das Eases e dos metodos de

selecao do pr ocedimento concur sal acima identificado, as condicoes da sua

realizacao, a selecao dos temas a abordar  nas provas de selegao, a fixacao dos

parametros de avaliacao, a sua ponderacao, a grelha classificativa e o sistema de

valor acao final de cada metodo de selecao, bem como do sistema de

classificacao final, incluindo as r espetivas fOrmulas, nos termos do n.° 6 do

ar tigo 36.° da LTFP e dos ar tigos 50 e 6.° da Por tar ia 125-A/2019 de 30 de abr il,

na redacao dada pela Por tar ia n.° 12-A/2021, de 11 de janeiro. ---------
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1. Para alem do conteddo funcional correspondente ao posto de trabalho,

que e o constante do mapa de pessoal, que se transcreve: "Identifica-se

funcionalmente pelo conjunto de atribuigoes e competencias necessarias par

Jdesempenhar as fungOes constantes do anexo a LGTFP, referido no n.° do

artigo 88.° daquele diploma legal, ao qual corresponde o grau .... de

complexidade funcional, artigo 86.°, n." 1, alinea b) da LTFP, na carreira e

categoria de Assistente Tecnico designadamente: FungOes de natureza

executiva, de aplicagao de metodos e processos, corn base em diretivas bem

definidas e instrugoes gerais, de grau medio de complexidade, nas areas de

atuagao comuns e instrumentais e nos varios dominios de atuaga-o dos Orga-os e

servigos", fazem parte das fungoes a desempenhar o atendimento ao public°,

presencial e telefOnico e as tarefas resultantes do mesmo; a realizagao e

organizagao dos procedimentos relacionados corn o expediente geral e arquivo;

rea1izag5o dos procedimentos relacionados corn os Recursos Humanos e

contabilidade da Freguesia; contabilidade, aprovisionamento e economato da

freguesia, realizaga-o de processos, corn base em diretivas bem definidas e

instrugoes gerais, de grau medio de complexidade, nas areas de atuagao

comuns e instrumentais e nos varios dominios de atuagao da Junta de Freguesia

do Lourigal do Campo, as quais corresponde o grau dois de complexidade

funcional;). Realizagilo do expediente dos servigos dos CU; apoio aos Orga-os

autarquicos; apoio a projetos e outras atividades; cujas fungoes a desenvolver

deverao incluir, entre outras, a execugao de atividacles na area do apoio social

previamente delineadas e apoio logistic° nos projetos sociais." ---------

2. Candidahiras: As candidaturas sera° formalizadas em formulario tipo,

disponivel na pagina eletrOnica desta Junta de Freguesia, podendo ser

entregues pessoalmente na sede da Freguesia do Lourical do Campo, ou

enviadas pelos CU registadas corn AR, para Freguesia de Lourigal do Campo

Rua Dr. Jose Ramos Preto, n.° 2, 6005-210 Lourigal do Campo, ate ao termo do

prazo fixado para a entrega das candidaturas, corn a respetiva documentagao

exigida para o procedimento concursal a que se candidata, indicando

expressamente o cOdigo da BEP, sem o que nao serao consideracias.; --------

a. Nao sera() consideradas candidaturas enviadas par correio eletrOnico. --

(b
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3. Contactos:  0 contact° feito aos candidatos sera efetuado de acordo corn a

alinea a) do artigo 10.0 da Portaria 125-A/2019, de 30 de abril de 2019, na

redacao dada pela Portaria n.° 12-A/2021, de 11 de janeiro, p ot  cor r eio

eletrOnico corn r ecibo de entr ega da notificacao. --------------------

enderego a considerar para efeitos de notificacao dos candidatos sera o

constante do formulario de candidatura e nao do curriculo vitae caso exista

con tra digao entre os dais. ------- ----- ---------------------

4. No for mular io de candidatur a deve constar sob pena de exclusao, a

identificagao do procedimento corn a respetiva referencia corn o n.° serie e data

do D.R. e o n.° de aviso ou cOdigo da BEP e a referencia inequivoca a que se

candidata. - - - - - - - - - -

5. 0 formuldrio tipo da candidatura deve ser acompanhado da seguinte

documentagao legivel:

a. Fotocopia do certificado de habilitacoes literarias. Os candidatos

possuidores de habilitagOes literarias obtidas em pals estrangeiro, sob pena de

exclusao, deverao apresentar, em simultaneo, documento comprovativo das

suas habilitagoes correspondente ao reconhecimento das habilitagOes

estrangeiras previstas pela legislagao portuguesa aplicavel. --------------

b. Curriculum Vitae, atualizado, detalhado, datado e assinado, sob pena de

exclusao, dele devendo constar os seguintes elementos: nome, morada,

contactos, incluindo enderego de correio eletrOnico, numero do cartao de

cidadao, habilitagOes literarias, fungeies que exerce bem como as que exerceu,

quando exista experiencia profissional, corn indicagao dos respetivos periodos

de duragao e atividades relevantes, assim como a formagao profissional detida.

c. FotocOpias dos comprovativos das agOes de formagao frequentadas e

relacionadas corn o conteudo funcional das areas integrantes do posto de

trabalho a que concorre, onde conste a data de realizagao e duragao das

mesmas, sob pena de nao serem consideradas pelo jun do procedimento.
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d. No caso de candidatos corn vinculo a administracao publica, declaracao 9.5a-e—

emitida pelo servico de or igem do candidato corn data poster ior  A do presente

MI/11CA nstra evNinrirvreavreb iiniartivkr,ran,,vertesirti,.• •A L4eAr•i-ile;,,,,,-.:gr• A " •rirt,e.tilr, A e. eve....-..............-.L4 V 1.71.J, 111.4,6 W11. W I k J V G 11MA-11.41V 1.1%-42L1iCILLC . CI 1%.1C1. I Lll ILGISCIIJ L W V 1 In .  L i l l / %AC C11 IF1 C61., 1

publico de que é titular ; a identificacao da car r eir a e da categor ia em que o

candidato se integr a; a posicao e nivel remuneratOr io em que se encontra

posicionado, cor n indicacao do r espet ivo valor  (apenas aplicavel a

trabalhadores corn contrato de tr abalho em fungi-vs publicas); o tempo de

servico na categor ia, na car reira e na Administracao Publica; a descr icao das

atividades/ funceies que atualmente executa, a antiguidade na execucao das

mesmas e o r espetivo gr au de complexidade, cor n mencao da classificacao

obtida nas duas tiltimas avaliaceies do desempenho, ou indicacao de que nao

possui avaliacao do desempenho no per iodo, por  r azeies que nao sao

imputaveis ao candidato.

e. Declar acao de consentimento de tr atamento de dados, disponivel na

pagina eletronica da freguesia, juntamente corn o aviso do concurso. ---------

f. 0 nao preenchimento ou o preenchimento incorreto dos elementos

r elevantes do formular io por  par te dos candidatos, bem como a falta de

apresentacao dos documentos exigidos no aviso, implica a exclusao do

candidato, nos termos da alinea a) do n."  8, do ar tigo 20.° da Por tar ia atras

referida.

g. Assiste ao Jun i a faculdade de exigir  a qualquer  candidato, em caso de

dtivida sobr e a situacao que descr eve no seu cur r iculo, a apr esentacao de

elementos compr ovativos das suas declar aceies, bem como a exibicao dos

or iginais dos documentos apresentados. ------ ------ ------------------

h. Sera assegurado o cumprimento das quotas para pessoas corn deficiencia

pr evistas no Decr eto-Lei n.° 29/2001, ar tigo 3.° n.° 3. Os candidatos cor n

deficiencia, corn urn grau de incapacidade ig-ual ou super ior  a 60 % , deverao

fazer  prova documental atraves da apresentacao de cOpia do atestado medico

de incapacidade multiusos, no ato da candidatura, sob pena de tal situacao nao

ser  consi d era d a . ------------------------------

1. Nos ter mos do Despacho Conjunto n.° 373/2000, de 01/03, em

cumpr imento da alinea h) do ar tigo 9.° da Constituicao da Republica
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Por tuguesa " a Administr acao Publica, enquanto entidade empregadora,

pr omove ativamente uma politica de igualdade de opor tunidades entr e homens

e mulher es no acesso ao empr ego e na pr ogr essao pr ofissional, pr ovidenciando

escr upu losamente no sentido de evit a r  t oda e qua lquer  for ma  de

discr iminacao" . ----- -------- -------- ------ ----------------

j. As falsas declaracOes prestadas pelos candidatos sac, punidas nos termos

6. Deliber ou o Kir i definir  os metodos de selecao e os cr iter ios e gr elhas de

classificacao constantes nos ntimeros seguintes: --------------------------------

6.1 Aos candidatos corn vinculo de emprego pfiblico - que r et inam  as

condicoes refer idas no n.° 2 do ar tigo 36.° da Lei n.° 35/2014, de 20 de junho,

ser a() aplicados os metodos de selecao obr igatOr ios de Avaliacao Cur r icular  e

Entr evista de Avaliacao de Competencias e o metodo facultativo de Entr evista

Profissional de Selecao, nos seguintes termos: ----,------------ -------- -----

A. AVALIAcA0 CURRICULAR (AC), cor n uma ponder acao de 30%  na

valoracao final, expr essa numa escala de 0 a 20 valor es, cor n valor acao ate As

centesimas, onde ser Ao consider ados os par ametr os que assumem major

relevancia para o posto de trabalho a ocupar , e que sac, a habilitacao academica,

a formacao profissional, a exper iencia profissional e a avaliacao de

desempenho, de acordo corn a seguinte formula: -------------------

AC= HA(15% )+FP(30% )+EP(30% )+AD(25% )

em que:

AC - Avaliacao Curr icular

HA - Habilitacao Acadernica

FP - FormacAo Profissional

EP - Experiencia Profissional

AD - Avaliacao de Desempenho

A Avaliacao Curr icular  (AC) integra os seguintes elementos:
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Habilitacao Academica (HA); onde se pondera a titularidade de grau

acackmico: --------------------------- ------ ------

a) 0 grau de licenciado (Os Bolonha): 15valores
b) 0 grau de licenciado (pre Bolonha): 17 valores
c) 0 grau de mestre (pre Bolonha): 18
d) 0 grau de mestre (Os Bolonha): 17
e) 0 grau de doutor: 20 valores

Formacao Profissional (FP): apenas se consideram as areas de formaca-o e

aperfeicoamento pro fissional relacionadas corn as exigencias e as competencias

necessarias ao exercicio da funcao, realizadas posteriormente a 2018, na area

especifica do posto de trabalho;

• Sem formacao profissional: 0 valores;
• De 6 a 18 horas: 10 valores;
• De 18 a 35 horas: 12 valores;

• De 35 a 105 horas: 14 valores;
• De 105 a 175 horas: 16 valores;

• De 175 a 210 horas: 18 valores

• Mais de 210 horas: 20 valores

Exper iencia Profissional (EP) corn incidencia sobre a execucao de atividades

inerentes ao posto de trabalho e o grau de complexidade das mesmas, que Sc

encontre devidamente comprovada. - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Corn experiencia inferior a 3 anos: 12 valores;

• Corn experiencia de 3 a 5 anos: 16 valores;
• Corn experiencia de 5 a 8 anos: 18 valores

• Corn experiencia superior a 8 anos: 20 valores

Avaliacao do Desempenho (AD)relativa ao Ultimo period° de avaliacao em

que o candidato cumpriu ou executou atribuicao, competencia ou atividade as

do posto de trabalho a ocupar, da seguinte forma: ------------ --------

Excelente: 20 valores
Relevante: 15 valores;
Adequado: 12 valores;
Inadequado: 8 valores

B. ENTREVISTA DE AVALIAcA0 DE COMPETENCIAS (EAC) corn

uma ponderacao de 40% na valoracao final, a realizar por entidade/pessoa corn

competencia para o efeito e expressa numa escala de 0 a 20 valores, visa obter,
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atr aves de uma r elacao interpessoal, informacao sabre os compor tamentos

pr ofissionais dir etamente r elacionados cor n as competencias consider adas

essenciais. Este metodo ter n em vista uma analise estr utur ada da exper iencia,

qualificacoes e motivacoes profissionais, atr aves de descr igoes compor tamentais

ocor r idas em situagoes r eais e vivenciadas pelo candidata e 6 baseada num

guiao de entr evista composto por  urn conjunto de questoes r eIacionadas corn o

per fiI de competencias de entr e as quais a seguir  se descr iminam: --------

A pr epar acao e apIicacao deste metodo a cada candidata ter a a dur acao de 90

minutos. ------ ---------------------------------------------------------

A avallacao 6 feita segundo os niveis de Elevado, Bor n, Suficiente, Reduzido e

Insuficiente, aos quais cor respondem, respetivamente as classificacties de 20, 16,

12, 8 e 4 valores, sendo as competencias a considerar  as a seguir  indicadas e

constantes na Por tar ia n.° 1633/2007, de 31 de dezembr o. ------------------

a) Or ientacao par a os r esultados: capacidade par a concr etizar , cor n eficacia -

e eficiencia, as objetivos do servico e as tarefas que lhe sac) salicitadas.

b) Iniciativa e autonomia: Capacidade de atuar  de modo independente e

proativo no seu dia-a-dia profissional, de tomar  iniciativas face a

problemas e empenhar -se em soluciona-los.

c) Responsabilidade e compromisso corn o servico: Capacidade para

compreender  e integrar  o contr ibuto da sua atividade para o

funcionamento do servico, exercendo-a de forma disponivel e diligente.

d ) Relacionamento inter pessoal: Capacidade para interagir

adequadamente corn pessoas corn diferentes caracter isticas e em

contextos sociais e pr ofissionais distintos, tendo uma atitude facilitador a

do r elacionamento e ger indo as dificuldades e eventuais conflitos de

- forma ajustada.
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e) Tolerancia a pressao e contrar iedades: Capacidade para lidar corn

situacoes de pressao e corn contrariedades de forma adequada e

profissional. _____

A nota final da Entrevista de Avaliacao de Competencias, numa escala de zero a

vinte valores sera o resultado da media aritmetica dos 5 paramet-ros. ------

C. ENTREVISTA PROFISSIONAL DE SELE0.0 (EPS) corn uma

ponderacao de 30 % na valoracao final expressa numa escala de 0 a 20 valores,

resultado da media aritmetica simples dos parametros a avaliar, visa, atraves de

uma relacao interpessoal, obter informacoes sobre comportamentos

profissionais diretamente relacionados corn as competencias essenciais para o

exercicio da funcao. Sera realizada pelo j(ri e c avaliada segundo os niveis

classificativos de Elevado, Born, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais

correspondem, respetivamente, as classificacoes de 20, 16, 12, 8 e 4 valores. Este

metodo de selecao avaliara as seguintes parametros:

a) Capacidade de express-do oral, fluencia e correcao de discurso;

b) Motivacao profissional;

c) Conhecimento do contexto laboral e social associado ao posto de trabalho;

d) Sentido critico e capacidade de adaptaciio a novas realidades;

e) Disponibilidade e dinamismo;

f) Capacidade de relacionamento interpessoal e sociabilidade.

Para a avaliacao dos candidatos sera elaborada uma ficha individual corn as

questoes abordadas diretamente relacionadas corn o perfil, contendo o resumo

dos temas abordados, os parametros de avaliacao e a classificacao. - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aclassificacao final sera obtida de acordo corn a formula seguinte:

CF=(ACx30°,0)+(EACx40%)+(EPS x30%)

6.2 Para os candidatos sem relacao juridica de emprego ptiblico previamente

constituida; ou que nao sejam titulares das categor ias correspondentes aos

postos de tr abalho a concur so; ou que, sendo titular es das categor ias

correspondentes aos postos de trabalho a concurso, se encontrem a cumprir

q Q-
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9,qe_

ou a executar  atr ibuicties, competencias ou atividades, diferentes das

car ater izador as do posto de tr abalho a ocupar  ou que sejam titular es daquelas

categor ias e se encontrem a cumpr ir  ou a executar  atr ibuicoes, competencias

ou atividades car ater izador as do posto de tr abalho a ocupar , mas tenham

expressamente afastado a avaliacao cur r icular , no formulario de candidatura, a

formula que traduz a Classificacao Final (CF) e a seguinte: —OPOMFIN• • • • • • • • • •••••••

CF=(PECx45%) -E(APx30%) +(EPSx25%)

ern que:

a) PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS: Corn uma ponderacao de

45% , visa avaliar os conhecimentos profissionais e as competencias tecnicas e

comportamentais necessarias ao exercfcio da funcao a concurs°. A prova de

conhecimentos versara sobre as seguintes materias: Constit-uicao da Republica

Portuguesa; Regime Juridic° das Autarquias Locais — Lei n.° 75/2013, de
12/09; Lei fi.° 169/99, de 18/09 na sua atual redacao, que esfabelece o quadro

de competencias, assim como o regime juridic° de funcionamento dos Orgaos

dos municipios e das freguesias; COdigo do Procedimento Administrativo

Decreto-Lei n.° 4/2015, de 7/01; Lei Geral do Trabalho em Functies PUblicas -

Lei n.° 35/2014, de 20/06; COdigo do Trabalho - Lei n.° 7/2009, de 12/02; CCP -

COdigo dos Contratos Publicos; Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro, regime

financeiro das autarquias locals. Devem ser consideradas todas as atualizacoes e

alteracaes verificadas a legislacao indicada, ate a data da realizacao da prova de

conhecimentos. Tern a duracao maxima de 120 minutos, corn possibilidade de

consulta de legislacao, desde que nao cornentada ou anotada, devendo os

candidatos fazer-se acompanhar da mesma. E avaliada na escala de 0 a 20

valores, considerando-se a valoracao ate as centesimas. ----------------

b) AVALIAcA0 PSICOLOGICA: E realizada por entidade competente,

que avalia, atraves de tecnicas de natureza psicolOgica, aptidoes, caracteristicas

de personalidade e competencias comportamentais dos candidatos e estabelece
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urn prognOstico de adaptacao as exigencias do post° de trabalho a ocupar,

tendo coma referencia o perfil de competencias previamente definido. E

expressa na escala de 20, 16, 12, 8 e 4 valores e tern uma ponderacao de 30% na

classificacao final.

d) ENTREVISTA PROFISSIONAL DE SELEcAO: Entrevista profissional de,/

selecao: avaliada de 0 a 20 valores, corn uma ponderacao de 25%, visa, traves de

uma relacaeo interpessoal, informacOes sobre comportamentos profissionais

diretamente relacionados corn as competencias essenciais para o exercicio da

funcao. E avaliada segundo os criterios classificativos de Elevado, Born,

Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as

classificacOes de 20, 16, 12, 8 e 4 valores. -------------------------------- --------

12,4- A Classificacao Final deste metodo sera resultante da pontuacao obtida

nos metodos indicados de acordo corn as seguintes fOrmulas:

a) Capacidade de expressab oral, fluencia e correcao de discurso;

b) Motivacao profissional;

c) Conhecimento do context° laboral e social associado ao post° de trabalho;

d) Sentido critic° e capacidade de adaptacao a novas realidades;

e) Disponibilidade e dinamismo;

f) Capacidade de relacionamento interpessoal e sociabilidade.

Para a avaliacao dos candidatos sera elaborada uma ficha individual corn as

questOes abordadas diretamente relacionadas corn o perfil, contendo o resumo

dos temas abordados, os parametros de avaliacao e a classificacao. ------- ------

7. Cada urn dos metodos de selecao 6 eliminatOrio, sendo excluido o

candidato que obtenha uma valoracao inferior a 9,50 valores num dos metodos

de selecao, nao lhes send° aplicado o metodo seguinte.

8. Sao excluidos os candidatos que nao comparecam a qualquer urn dos

metodos de selecao. -------------- --------- ---------- ------

9. A publicitacao dos r esuItados obtidos em cada metodo de selecao

efetuada at-raves de lista ordenada alfabeticamente, disponibilizada na pagina

na junta de freguesia do Lourical do Campo e afixada no Edificio da Junta de

Freguesia.
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10. Cr iter ios de ordenacao dos concor r entes aprovados: ser a dado

cumprimento ao disposto no ar tigo 30.° da LTFP e no ar tigo 27.° da Por tar ia

125-A/2019, na redacao dada pela Portaria n."  12-A/2021, de 11 de janeiro; - - - - - -

11. Os candidatos apr ovados em cada metodo de select° sao convocados

par a a r ealizacao do metodo seguinte, cor n antecedencia de 5 (dna)) dias

por  email, tal coma previsto no ar tigo 10.° da Por tar ia. -----------------------12.A lista unitar ia de ordenacao final dos candidatos aprovados é n ot i f i ca d a

nos ter mos do disposto no ar tigo 10.(), conjugado cor n o ar tigo a m b o s  d a

Por tar ia 125-A/2019, na sua redacao atual.

13. A lista unitar ia de ordenagao final dos candidatos, apOs homologacao do

Executivo da Junta de Freguesia, e afixada em local visfvel e pdblico das

in.stalacOes da J unta de Fr eguesia do Lour ical do Campo, disponibilizada na

r espetiva pagina eletrOnica, send° ainda publicado urn aviso na 2.'  ser ie do

Diar io da Republica, cor n infor macao sobr e a sua publicitacao, nos ter mos do

n.° 5 do artigo 28.° da Portaria.

14. 0 procedimento concur sal e valid° para o preenchimento do posto de

tTabalho a concurs° e para constituicao de reserva de recrutamento interna, nos

termos do ar tigo 30.° da Por tar ia, se a lista de ordenacao final contenha urn

nUmer o de candidatos apr ovados super ior  ao dos postos de tr abalho a ocupar ,

que sera utilizada sempre que no prazo de 18 meses contados da data da

homologacao haja necessidade de ocupacao de identico posto de tr abalho.

1 6 Em cumpr imento do disposto no n.° 1 do ar tigo 11.0 da  P or t a r ia  125-

A/2019 de 30 de abr il, o aviso do procedimento sera publicado na 2. ser ie do

DRE, por  extr ato, na BEP e no sftio da inter ne da J unta de Fr eguesia do

Lourical do Campo de forma integral.

— Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reuniao da qual se lavrou a
presente ata que vai ser  assinada por  todos os membros do jdr i:
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Presidente:

1.° Vogal Efetivo: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2.° yoga! Efetivo: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


