
TERRA RICA OA HUHANIDAO~ 

METODOS DE SELECAO 

Procedlmento concursal comum para contratagao em regime de contrato de trabalho em fungoes publlcas 

por tempo lndetermlnado -1 Teen leo Superior- Portugu6s e Franc4s 

0 juri do concurso composto por Dr. a Ana Maria Pereira Vieira Barbosa, Professora de 
Portugues/Frances no Agrupamento de Escolas de Freixo, na qualidade de presidente do juri, Dr. a Maria 
Sofia Fernandes Velho de Castro Araujo, Chefe da Divisao Administrativa e Financeira e Dr.a Maria 
Catarina Pereira, Tecnica Superior, ambas da Camara Municipal de Ponte de Lima, na qualidade de 
vogais, reunidos a 15 de fevereiro de 2016, no edificio dos Pa90s do Concelho de Ponte de Lima, 
analisaram e aprovaram por unanimidade os criterios de aprecia9ao e pondera9ao dos fatores de 
avalia9ao, bem como o sistema de classifica9ao final, constantes nesta ata. 

Os metodos de sel~ao serao os estipulados na Lei n.0 35/2014, de 20 de junho, e Portaria 83-
A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria 145-A/2011 ,de 6 de abril, e serao aplicados da seguinte 
forma: 

a) Prova de Conhecimentos, visa avaliar os conhecimentos academicos e ou profissionais e as 
competencias tecnicas dos candidates, necessaries ao exercicio das fun9oes: A prova de conhecimentos 
gerais e especificos, de realiza9ao individual, numa unica fase, sera de natureza te6rica e sob a forma 
escrita, com a dura9ao maxima de 120 minutos, visando avaliar o nfvel de conhecimentos academicos e 
profissionais, bem como as competencias tecnicas dos candidates, sobre materias constantes do 
respetivo .programa do concurso, sendo a sua classifica9ao expressa na escala de 0 a 20 valores, 
considerando -se a valora9ao ate as centesimas. 

Prova de conhecimentos: 
a) C6digo do Procedimento Administrative, aprovado pelo Decreta - Lei n.0 442/91, de 15 de 

novembro, com as altera9oes introduzidas pelo Decreta -Lei n.0 6/96, de 31/01 e pelo Decreta
Lei n.0 18/2008, de 29/01 ; 

b) Lei Geral do Trabalho em Fun9oes Publicas (Lei n.0 35/2014, de 20 de junho); 
c) Legisla9ao SIADAP Sistema lntegrado da Avalia9ao do Desempenho na Administra9ao Publica: 

Lei n.0 66 -B/2007, de 28 de Dezembro, com as altera9oes introduzidas pela Lei n.0 64-A/2008, 
de 31/12, pela Lei n.0 55-A/2010, de 31/12 e pela Lei n.0 66-B/2012, Decreta Regulamentar 
18/2009 de 04 de Setembro); 

d) Questoes de carater tecnico, relacionadas com a licenciatura exigida e com o conteudo funcional 
do Iugar a prover. 

Nota: E permitida a consulta da legisla9ao simples, nao anotada, na prova de conhecimentos. 

b) Avalla~ao Pslcol6gica- destihada a avaliar se, atraves de tecnicas de natureza psicol6gica, aptidoes, 
caracteristicas de personalidade e competencias comportamentais dos candidates e estabelecer um 
progn6stico de adapta9ao as exigencias do posto de trabalho a ocupar, tendo como referencia o perfil de 
competencias previamente definido; 

c) Entrevlsta Proflsslonal de Sele~ao - Visa avaliar de uma forma objetiva e sistematica, a experiencia 
profissional e aspetos comportamentais evidenciados durante a interaQao estabelecida entre o 
entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a capacidade de comunica9ao e de 
relacionamento interpessoal. 

Criterios de avalia9ao 
Criteria 1 - Conhecimentos nas areas a que se refere o conteudo funcional: 
1. Ausencia de conhecimentos- insuficiente f4 valores) 
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2. Poucos Conhecimentos- reduzido (8 valores) 
3. Bons Conhecimentos- suficiente (12 valores) 
4. Muito bons conhecimentos- born (16 valores) 
5. Excelentes conhecimentos- elevado (20 valores) 

Criterio 2 - Experiencia na execu~ao de atividades inerentes ao posto de trabalho colocado a concurso: 
1. Ausencia de experiencia- insuficiente (4 valores) 
2. Pouca experiencia- reduzido (8 valores) 
3. Experiencia adequada- suficiente (12 valores) 
4. Experiencia em valores significativos- born (16 valores) 
5. Excelente experiencia, quer qualitativa, quer quantitativa- elevado (20 valores) 

Criterio 3- Motiva9ao para o exercicio das fun~oes: 
1. Ausencia de motiva~ao- insuficiente (4 valores) 
2. Pouca motiva~ao- reduzido (8 valores) 
3. Boa motiva~ao- suficiente (12 valores) 
4. Muito boa motiva~ao- born (16 valores) 
5. Excelente motiva~ao- elevado (20 valores) 

Criterio 4 - Capacidade de expressao e fluencia verbal - coerencia e clareza discursiva, riqueza 
vocabular, capacidade de compreensao e interpreta~ao das questoes colocadas: 
1. Dificuldade de expressao, comunica~ao ou interpreta~ao- insuficiente (4 valores) 
2. Pouca capacidade de expressao, comunica~ao ou interpreta~ao- reduzido (8 valores) 
3. Capacidade de expressao, comunica~ao ou interpreta~ao- suficiente (12 valores) 
4. Boa capacidade de expressao, comunica~ao ou interpreta~ao- Born (16 valores) 
5. Muito boa capacidade de expressao, comunica~ao ou interpreta~ao- Elevado (20 valores) 

Classifica~ao da entrevista profissional de sele~ao: a classifica~ao da entrevista profissional sera obtida 
pela media aritmetica simples das classifica~oes dos criterios de avalia~ao. 

Cada um dos metodos utilizados e eliminat6rio pela ordem enunciada e sera excluido o candidate que 
obtenha uma valora~ao inferior a 9,5 valores num dos metodos ou fases, nao lhe sendo aplicado o 
metodo ou fase seguinte. 

A ordena98o final dos candidates que completem o procedimento sera efetuada numa escala de 0 a 20 
valores e resultara da pondera~ao da seguinte f6rmula: 
OF = PC (40 %) + AP (30 %) + EPS (30 %) 
Em que: 
OF - Ordena~ao Final 
PC - Prova de Conhecimentos 
AP- Avalia9ao Psicol6gica 
EPS- Entrevista Profissional de Sel~ao (metodo complementar) 

Por razoes de celeridade, uma vez que o recrutamento e urgente, sera faseada a utiliza~ao dos metodos 
de sele~ao, da seguinte forma: aplica9ao do segundo metodo de sele9ao (Avalia9ao Psicol6gica ou 
Entrevista de Avalia~ao de Competencias), e do terceiro metodo de sele~o (Entrevista Profissional de 
Sele~ao), apenas a parte dos candidates aprovados no metodo anterior, a convocar por tranches 
sucessivas de candidates, por ordem decrescente de classifica~ao, respeitando a prioridade legal ate a 
satisfa~ao das necessidades dos servi~os. 

Em caso excecional, devidamente fundamentado, se o numero de candidato/a(s) for demasiado elevado 
que a utiliza9ao dos metodos de sele~ao acima se torne impraticavel, podera ser utilizado apenas o 
metodo de avalia~ao curricular/prova de conhecimentos, conforme n.0 5 do artigo 36.0 da LTFP. 
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Sera respeitada a ordem de recrutamento prevista na LGTFP. 

Criterios de desempate: Em igualdade de classifica9ao aplicam -se os criterios de desempate 
previstos no artigo 35.0 da Portaria n.0 83 -A/2009, de 22 de janeiro. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reuniao, da qual se lavrou a presente ata, que depois de 
lida, foi achada conforrne e vai ser assinada por todos os membros do Juri. 

Ponte de Lima, 15 de fevereiro de 2016 
0 Presidente do Juri, 

Os vogais, 

\-l,~ ~~ rvA...,,., VL h., J< c._ {e. tl'\(' 
(Dr. a Maria Sofia Fern ndes Velho de Castro Araujo) 
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