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PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM DE RECRUTAMENTO 

Ata número um 

-------- Aos vinte e um dias do mês de setembro dois mil e dezanove, pelas quinze horas, reuniu, no 

gabinete da direção, o júri de seleção de candidatos a um posto de trabalho, em regime de trabalho 

em funções públicas por tempo indeterminado, para carreira e categoria de assistente operacional, 

por despacho do Diretor da Escola, de 17/09/2019, com a seguinte ordem do dia: -------------------------- 

-------- Ponto um - Definição de critérios de seleção (parâmetros de avaliação, respetiva ponderação 

do método de seleção a utilizar, grelha classificativa e sistema de valorização final do método); -------- 

-------- Ponto dois - Calendário do processo de recrutamento. ---------------------------------------------------- 

-------- No âmbito do primeiro ponto, ficou decidido a aplicação de um método de seleção facultativo 

a todos os candidatos, com exceção dos que estejam a cumprir ou a executar atribuição, 

competência ou atividade caracterizadoras do posto de trabalho em causa, bem como no 

recrutamento de candidatos em situação de valorização profissional que, imediatamente antes, 

tenham desempenhado aquela atribuição, competência ou atividade, nos termos do n.º 2 do artigo 

36.º da LTFP, por um dos métodos de seleção a aplicar ser a Entrevista de Avaliação de 

Competências. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Foi, ainda, estabelecido para a elaboração de cada um dos métodos de seleção: ------------------- 

-------- - a Prova de Conhecimentos (PC)– aplicada apenas aos candidatos que não tenham relação 

jurídica de emprego público – ser constituída por uma prova escrita, de natureza teórica, de 

realização individual, em suporte papel, sem consulta, a realizar no mesmo dia e hora para todos os 

candidatos, composta por perguntas de escolha múltipla (numa pontuação máxima de 200 pontos), 

tendo a sua realização uma duração máxima de 60 minutos. Foram também definidos os temas a 

abordar na prova: Direitos e deveres fundamentais dos cidadãos, Direitos e deveres do trabalhador e 

empregador em funções públicas, Higiene e saúde, Indisciplina e segurança no espaço escolar e 

Contexto educativo e funcional do agrupamento de escolas de Tondela Tomaz Ribeiro (AETTRibeiro).- 

---------- - a Avaliação psicológica (AP)– aplicada aos candidatos que realizaram a prova de 

conhecimentos – comportar uma ou mais fases e é valorada, em cada fase intermédia, se existir, 

através das menções classificativas de Apto e Não apto e, na última fase do método, para os 

candidatos que a tenham completado, através dos níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, 

Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 

4 valores; ser aplicada aos 10 primeiros candidatos, de acordo com a lista de ordenação, sendo a sua 

estrutura e as áreas de avaliação a definir pelas psicólogas, atendendo às indicações/às 

(in)formações dadas pela tutela. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------- - a Entrevista Profissional de Seleção (EPS)– aplicada aos candidatos que realizaram a prova de 

conhecimentos – 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; ser aplicada aos 10 primeiros candidatos, de acordo com a lista de 

ordenação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- - a Avaliação Curricular (AC) – aplicada apenas aos candidatos detentores de relação jurídica 

de emprego público – ser ponderada de acordo com a fórmula AC = (HAB + EP + FP + AD) / 4, sendo a 

Habilitação académica de base (HAB) graduada de acordo com a seguinte pontuação: 20 Valores – 

habilitação superior ao 12.º ano de escolaridade (mínimo bacharelato/licenciatura), 14 Valores - 

habilitação equivalente ao 12.º ano de escolaridade ou frequência do ensino superior, 12 Valores – 

escolaridade obrigatória ou equivalente; a Experiência profissional (EP) graduada de acordo com a 

seguinte pontuação: 20 Valores – com experiência de 10 ou mais anos, no exercício de funções 

inerentes à carreira e categoria e/ou funções de trabalho direto com crianças e jovens, 18 Valores – 

com experiência igual ou superior a 8 e inferior 10 anos, no exercício de funções inerentes à carreira 

categoria e/ou funções de trabalho direto com crianças e jovens, 16 Valores – com experiência 

inferior a 8 anos, no exercício de funções inerentes à carreira e categoria e/ou todo o trabalho direto 

com crianças e jovens, 14 Valores – sem experiência no exercício de funções inerentes à carreira e 

categoria, 12 Valores – sem experiência profissional; a Formação profissional (FP) classificada de 

acordo com a seguinte pontuação: 20 Valores – formação diretamente relacionada com a área 

funcional, com 100 ou mais horas, 18 Valores – formação diretamente relacionada com a área 

funcional, entre 20 e menos de 100 horas, 16 Valores- formação diretamente relacionada com a área 

funcional, entre1 e menos de 20 horas, 14 Valores – formação indiretamente relacionada com a área 

funcional, com mais de 20 horas, 12 Valores – formação indiretamente relacionada com a área 

funcional, entre 1 e 20 horas, 10 Valores – sem formação; a Avaliação do desempenho (AD) relativa 

ao último período, em que o candidato cumpriu ou executou atribuição, competência ou atividade 

idêntica às do posto de trabalho a ocupar, será classificada do seguinte modo: 20 Valores – 

desempenho Excelente, 16 Valores – desempenho Relevante, 14 Valores – desempenho Adequado. 

Os candidatos que não tenham avaliação do desempenho ou que tendo, não seja em atividades 

idênticas às do posto de trabalho a ocupar, serão valorados neste parâmetro com 10 valores.---------- 

-------- - a Entrevista de avaliação de competências (EAC)– aplicada aos candidatos que foram 

avaliados pelo método de avaliação curricular – ser avaliada segundo níveis classificativos de 

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

classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores; ser aplicada aos 10 primeiros candidatos, de acordo com a 

lista de ordenação. As áreas de avaliação na entrevista são as seguintes: Capacidade de 



 

Escola Sede: Escola Secundária de Tondela | Rua Dr. Amadeu Ferraz de Carvalho | 3460 – 521 Tondela | Contribuinte 600 085 910 
: 232 814 140 | : 232 814 149 | Email: direcao@aetomazribeiro.net 

 Página 3 de 4 

Comunicação; Flexibilidade e capacidade de adaptação; Tolerância à pressão e Contrariedades; 

Gestão de conflitos entre pares e alunos; Gosto em trabalhar com crianças e jovens; Reconhecimento 

de prioridades; e Orientação para a Segurança. ----------------------------------------------------------------------- 

-------- Atendendo à urgência do presente procedimento concursal e ao número de candidatos a 

admitir, optou-se por uma aplicação dos métodos de seleção faseada nos termos do artigo 7.º da 

Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, a saber: a) Aplicação, à totalidade dos candidatos, do 

primeiro método de seleção obrigatório; b) Aplicação do segundo método obrigatório e dos 

seguintes apenas a parte dos candidatos aprovados no método imediatamente anterior, a convocar 

por conjuntos sucessivos, por ordem decrescente de classificação, respeitando a prioridade legal da 

sua situação jurídico-funcional, até à satisfação das necessidades; c) Dispensa de aplicação do 

segundo método ou dos métodos seguintes aos restantes candidatos, que se consideram excluídos, 

quando os candidatos aprovados nos termos das alíneas anteriores satisfaçam as necessidades de 

recrutamento do procedimento concursal. Decidiu-se ainda que os conjuntos de candidatos a 

convocar para a aplicação de cada método a partir do segundo seria de dez candidatos. ------------------ 

-------- A classificação final (CF) dos candidatos expressar-se-á numa escala de 0 a 20 valores, com 

valoração às centésimas em resultado da média aritmética ponderada das classificações 

quantitativas obtidas em cada método de seleção e será efetuada através de uma das seguintes 

fórmulas: CF = 0,40 PC + 0,30 AP + 0,30 EPS ou CF = 0,60 AC + 0,40 EAC, consoante o universo. --------- 

---------Para efeitos da alínea b) do n.º 1 do artigo 27.º da referida Portaria, aos candidatos com 

deficiência deve ser observado o disposto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro 

e pela Lein.º4/2019, de 10 de janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Em caso de igualdade de valoração, os critérios de ordenação preferencial a adotar são os 

constantes do artigo 27.º da Portaria n.º 125-A/2019. --------------------------------------------------------------- 

-------- Relativamente ao segundo ponto da ordem de trabalhos, e atendendo a que a fixação da 

abertura do concurso é por um período de dez dias úteis a contar do dia seguinte à sua publicação no 

Diário da República, e de dez dias a contar da sua publicitação na página eletrónica da escola e na 

Bolsa de Emprego Pública, foram elencadas as fases a que deve obedecer o processo de 

recrutamento com indicação de prazos considerados relativamente ao ponto imediatamente 

anterior: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Publicitação do Aviso de Abertura; ------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Apresentação das candidaturas – 10 dias úteis após a publicitação do Aviso de Abertura; -------- 

-------- Apreciação das candidaturas – até 5 dias úteis; --------------------------------------------------------------- 

-------- Exclusão e notificação dos candidatos excluídos; ------------------------------------------------------------- 

-------- Audiência de interessados – até 3 dias úteis; ------------------------------------------------------------------ 
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-------- Apreciação das alegações da audiência de interessados e notificação dos candidatos excluídos 

definitivamente – até 2 dias úteis; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Publicitação do calendário de aplicação dos métodos de seleção Prova de Conhecimentos (PC) 

e Avaliação Curricular (AC) na página da escola; ----------------------------------------------------------------------- 

-------- Aplicação do(s) método(s) de seleção – até 5 dias úteis; --------------------------------------------------- 

-------- Elaboração da lista unitária de ordenação dos candidatos aprovados – até 1 dia útil; ------------- 

-------- Audiência de interessados – até 3 dias úteis; ------------------------------------------------------------------ 

-------- Apreciação das alegações da audiência de interessados – até 3 dias úteis; --------------------------- 

-------- Aplicação dos métodos de seleção Avaliação Psicológica (a quem realizou a Prova de 

Conhecimentos), e Entrevista de Avaliação Curricular (para quem foi aplicado o método de Avaliação 

Curricular); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Aplicação do método de seleção Entrevista Profissional de Seleção (EPS); ---------------------------- 

-------- Publicitação da lista ordenada de candidatos de acordo com a classificação final – até 3 dias 

úteis; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Homologação da lista unitária de ordenação final – até 3 dias úteis; ------------------------------------ 

-------- Publicitação do Aviso da homologação da lista unitária de ordenação final – até 3 dias úteis. --- 

-------- As decisões dos elementos do Júri foram tomadas por unanimidade. ---------------------------------- 

-------- E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente 

ata, que, depois de lida em voz alta e aprovada, vai ser assinada nos termos da lei. ------------------------- 

------- O presidente: Luís Filipe Rodrigues da Costa -------------------------------------------------------------------- 

------- O primeiro vogal: Fernanda Maria do Amaral Rodrigues Pereira------------------------------------------- 

------- O segundo vogal: Teresa Maria Marques Braz Antunes ------------------------------------------------------ 


