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DEFINICAO DE CRITERIOS 

Abertura de Procedimento concursal comum para contrata9ao em regime de contrato de trabalho em 
fun9oes publicas por tempo indeterminado- 25 Assistentes Operacionais 

0 juri do concurso composto pela Dr' Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Araujo, Chefe da 
Divisao Administrativa e Financeira, na qualidade de Presidents do Juri, pelo Eng.• Rogerio Lopes 
Margalho Oliveira Pereira, Chefe de Divisao de Estudos e Planeamento e pelo Eng. • Carlos Alberto 
Azevedo Lima, Tecnico Superior, na qualidade de vogais efetivos, reunidos a 10 de Mar<;o de 2014, no 
edificio dos Pa<;os do Concelho de Ponte de Lima, analisou e aprovou por unanimidade os criterios de 
aprecia<;ao e pondera<;ao dos fatores de avalia<;ao, bern como o sistema de classifica<;ao final constantes 
nesta ata, relativamente a sele<;ao dos candidates a preencher: n. • de postos de trabalho: 25; 
Carreira/Categoria de Assistentes Operacionais, em regime de contrato de trabalho em fun<;oes publicas 
por tempo indeterminado, como conteudo descrito no Mapa de Pessoal. 

Os metodos de sele<;ao serao os estipulados na Lei n.• 12-A/2008, de 27 de fevereiro, na sua 
reda<;ao atual, 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: 

1. Metodos de sele<;ao aplicaveis: Os metodos de sele<;ao aplicados aos candidates em sistema de 
mobilidade especial que por ultimo exerceram fun<;oes identicas as publicitadas, e candidates com 
rela<;ao juridica de emprego publico por tempo indeterminado a exercerem fun<;6es identicas as 
publicitadas (1. 1.), sao distintos dos metodos de sele<;ao aplicados aos candidates em sistema de 
mobilidade especial que por ultimo exerceram fun<;oes diferentes das publicitadas; candidates com 
rela<;ao juridica de emprego publico por tempo indeterminado a exercerem fun<;oes diferentes das 
publicitadas (1 .2.). 

Por cada metoda de sele<;ao serao utilizados os seguintes criterios de aprecia<;ao e pondera<;ao 
dos fatores de avalia<;ao: 

1.1 - Para os candidates em sistema de mobilidade especial que por ultimo exerceram fun<;oes 
identicas as publicitadas, e candidates com rela<;ao juridica de emprego publico por tempo indeterminado 
a exercerem fun<;oes identicas as publicitadas, (para quem e titular da categoria e que nao exerqa o 
direilo de op<;ao a que se refere o n° 2 do art0 53. 0 da LVCR): 
Avalia<;ao Curricular (AC) 
Entrevista de Avaliagao de Competencias (EAC) 
Entrevista Proflssional de seie<;ao 

Por metodo de selegao serao utili:zados os 
fatores avaliagao: 
1.1.1 - Avaliagao Curricular (AC): 
Fatores de Avalia<;ao 
Habilita<;6es Academicas (HA) 
Formagao Profissional (FP) \; 

Experiencia Profissional (EP) ..!l. ) ... ·." ... ~~ 1/ . 
Avaliagao de Desempenho (AD) \ ff_:;.;~ 
Criterios de apreciagao e ponderagao dos fatores de avalia<;ao: " .c7 
Este metodo sera valorado na escala de 0 a 20 valores seguindo a aplicagao da formula e o s~uinte {/ 
criteria, se o traba\hador ja desempenhou estas funQ6es: \ I,Y 
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AC = (HA + FP + 2EP +AD) I (5) 
sendo: 
(HA) - Habilitac;ao Academica: onde se pondera a titularidade de grau academico ou nivel de 
qualificac;ao certificado pelas entidades competentes; 

Os candidates deverao ser detentores de nivel habilitacional de grau de complexidade funcional 
(escolaridade obrigat6ria em func;ao da idade) nos termos da alinea a) don.' 1 do art.' 44' da LVCR, nao 
havendo possibilidade de substituic;ao da habilitac;ao academica por formac;ao ou experiencia profissional. 
- Habilitac;ao de grau academico de ensino secundilrio ou superior- 20 valores 
- Habilitac;oes academicas de grau exigido a candidatura - 15 valores 

(FP) - Formac;ao Profissional: considerando -se as areas de formac;ao e aperfeic;oamento profissional 
relacionadas com as exigencias e as competencias necessarias ao exercicio da func;ao, cujos certificados 
sejam emitidos por entidades acreditadas; 
Sem ac;6es de formac;ao- 0 valores; 
Ac;oes de formac;ao com durac;ao <a 14 horas- 0,5 valor/cada ac;ao; 
Ac;oes de formac;ao com durac;ao> a 14 horas e <a 35 horas- 1 valor/cada ac;ao; 
Ac;oes de formac;ao com durac;ao> a 35 horas e <a 60 horas- 1 ,5 valores/cada ac;ao; 
Ac;oes de formac;ao com durac;ao> a 60 horas e <a 100 horas- 2 valores/cada ac;ao; 
Ac;6es de formac;ao com durac;ao> a 100 horas- 2,5 valores/cada ac;ao; 

(EP) - Experiencia Profissional: considerando e ponderando a execuc;ao de atividades inerentes ao 
posto de trabalho e ao grau de complexidade das mesmas; 
Inferior a 1 ano- 0 valores; 
lgual ou superior a 1 ano e inferior a 3 anos- 1 valor; 
lgual ou superior a 3 anos e inferior a 6 anos - 5 valores; 
lgual ou superior a 6 anos e inferior a 10 anos - 10 valores; 
lgual ou superior a 10 anos e inferior a 15 anos - 15 valores 
lgual ou superior a 15 anos - 20 valores; 

(AD) - Avaliac;ao de Desempenho: em que se pondera a avaliac;ao relativa ao ultimo periodo, nao 
superior a tres anos, em o candidato cumpriu ou executou atribuic;ilo, competencia ou atividade 
identicas as do posto de trabalho a ocupar; 
a) Lei n.0 10/2004, de 22 de marc;o de Decreto regulamentar n.' 19-A/2004, de 14 de maio: 

n"'"mmenhn insuficiente 4 valores; 
Desempenho necessita desenvolvimento - 8 valo,res; 
Desempenho born 14 valores; 
Desempenho multo bam ·-
Desempenho excelente - 20 valores 

b) Lei n.0 66-8/2007, de 28 de dezembro 
Desempenho inadequado - 5 valores; 
Desempenho adequado - 12 valores; 

Desempenho relevante -18 valores; 1\J . ~ .. /+·./······· . ____.... Desempenho excelente - 20 valores. \ ,. 

Aos candidates que nao possuem Avaliaqao de Desempenho sera atribuida a classifica9ao d~O.OO · A f I 
valores, neste parametro. \ W 
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1.1.2 - Entrevista de Avaliagao de competencias (EAC), que visa avaliar, numa relagao interpessoal, 
informag6es sobre comportamentos profissionais diretamente relacionados com as compet€mcias 
consideradas essenciais para o exercicio da fungao. 
0 metoda permitira uma analise estruturada da experiencia, qualificag6es e motivag6es profissionais, 
atraves de descrigoes comportamentais ocorridas em situag6es reais e vivenciadas pelo candidate. 
A preparagao e aplicagao do metoda serao efetuadas por tecnicos credenciados, de gestao de recursos 
humanos ou com formagao adequada para o efeito. 
Para esse efeito sera elaborado um guiao de entrevista composto por um conjunto de questoes 
diretamente relacionadas com o perfil de competencias previamenle definido, associado a uma grelha de 
avaliagao individual, que traduz a presenga ou ausencia dos comportamentos em analise, avaliado 
segundo os niveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e lnsuficiente, aos quais 
correspondem respetivamente, as classificag6es de 20, 16, 12, 8 e 4 valores, nos termos do n.' 5 do 
artigo 18.' da Lei n' 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redagao. 

1.1.3- A Entrevista Profissional de Selegao (EPS), com uma ponderagao de 30% e duragao maxima de 
20 minutos, visa avaliar de forma objetiva e sistematica, a experiencia profissional e aspetos 
comportamentais evidenciados durante a interagao estabelecida entre entrevistador e entrevistado, 
nomeadamente os relacionados com capacidade de comunicagao e de relacionamento interpessoal. 

Criterios de avaliagao 
Criteria 1 - Atitude: avalia o comportamento do candidate em termos de capacidade de trabalho em 

equipa, capacidade de gestao de conflitos, capacidade de persuasao, apresentagao e confianga: 
1. Atitude desadequada- Ciassificagao- insuficiente (4 valores) 
2. Atitude pouco adequada- Classificagao- reduzido (8 valores) 
3. Atitude adequada- Classificagao- suficiente (12 valores) 
4. Atitude muito adequada- Classificagao- bom (16 valores) 
5. Atitude excelente- Classificagao- elevado (20 valores) 

Criteria 2- Conhecimentos, formagao e motivagao para o exercicio da fungao: 
1. Ausencia de conhecimentos, formagao ou de motivagao- insuficiente (4 valores) 
2. Poucos conhecimentos, formagao ou motivagao- reduzido (8 valores) 
3. Bons conhecimentos, e boa motivaqao- suflciente (12 valores) 
4. Muito bons conhecimentos, lormaqao e motivaqao- bom (16 valores) 
5. Excelentes conhecimentos, formagao e motivagao- (20 valores) 

Criteria 3 - Experiencia na execuQilo de atividades inerentes ao posto de trabalho colocado a 
concurso: 

1. Ausencia de experi&ncia- insuficiente (4 valores) 
2. Pouca experiencia- reduzido (8 valores) 
3. Experiencia adequada- suficiente (12 valores) 
4. Experiencia em valores significativos- bom (16 valores) I 
5. Excelente experiencia, quer qualitativa, quer quantitativa- elevado (20 valores) ~ _-?#_.-" 

\ ( 

Criteria 4 - Capacidade de expressao e fluencia verbal - coerencia e clareza discursiva, riq~eza ~ 
vocabular, capacidade de compreensao e interpretaqao das questoes colocadas: \ t 
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1. Dificuldade de expressao, comunicagao ou interpretagao- insuficiente (4 valores) 
2. Pouca capacidade de expressao, comunicagao ou interpretagao- reduzido (8 valores) 
3. Capacidade de expressao, comunicagao ou interpretagao- suficiente (12 valores) 
4. Boa capacidade de expressao, comunicagao ou interpretagao- Born (16 valores) 
5. Multo boa capacidade de expressao, comunicagao ou interpretagao- Elevado (20 valores) 

A classificagao da entrevista profissional sera obtida pela media aritmetica simples das classificagoes dos 
criterios de avaliagao. 
A entrevista profissional de selegao e avaliada nos terrnos conjugados do n.' 6 e n.' 7 do artigo 18.' da 
Portaria n.' 83 -A/2009, de 22 de janeiro; por votagao nominal e por maioria, sendo o resultado final 
obtido atraves da media aritmetica simples das classificagoes dos parametres a avaliar, traduzido na 
escalade 20, 16, 12, 8 e 4 valores. 
Os criterios de avaliagao dos metodos acima mencionados estarao disponiveis na pagina eletr6nica do 
Municipio de Ponte de Lima: www.cm-pontedelima.pU 
Os candidates referidos em 1.1., poderao, em substituigao dos metodos 1.1.1. e 1.1.2., optar pela 
realizagao dos metodos 1.2.1. e 1.2.2.abaixo descritos. (n.' 2 do art.' 53.' da LVCR) 

1.2 - Candidates em sistema de mobilidade especial que por ultimo exerceram fungoes diferentes das 
publicitadas; candidates com relagao juridica de emprego publico por tempo indeterminado a exercerem 
fungoes diferentes das publicitadas: 
Prova de conhecimentos (PC) 
Avaliagao Psicol6gica (AP) 
Entrevista Profissional de selegao (EPS) 

1.2.1 - Prova de conhecimentos (PC): Com uma ponderagao de 40 %, visa avaliar os conhecimentos 
academicos e ou profissionais e as competencias tecnicas dos candidates, necessaries ao exercicio das 
fungoes: 
A prova de conhecimentos gerais e especificos, de realizagao individual, numa unica fase, sera de 
natureza te6rica e sob a forma escrita, com a duragao maxima de 90 minutes, visando avaliar o nivel de 
conhecimentos academicos e profissionais, bern como as competencias tecnicas dos candidates, sabre 
materias constantes do respetivo programa do concurso, sendo a sua classificagao expressa na escala 

0 a 20 valores, considerando ·Sea valoragao as centesimas. E eliminat6ria para os candidates que 
obtenham classificagao inferior a 9,5 valores 

de conhecimentos: 
Rerrimfrs de Vinculagao, de e Remuneraqoes FunQoes (Lei n° 12-A/2008, de 

27 de fevereiro com as alteragoes das Leis n°s 64 ,A/2008, de 31 dezembro; 3-B/2010, de 28 abril; 
3412010, de 2 55-A/2010, de 31 de 64 ,B/2011, de 66-B/2012, 
de 31 de dezembro e 6612012, de 31 de dezembro); 
2 - Estatuto Disciplinar dos trabalhadores que exercem fun~oes publicas n.0 5812008, de 9 
Setembro); 
3- Regime do Contrato de Trabalho em Fungoes Publicas (Lei n.' 5912008, de 11 de Setembro); $ / . 
4 - Legisla~ao SIADAP Sistema lntegrado da Avaliagao do Desempenho na Administragao Publica: Lei d:;-.~· 
n.' 66 -B/2007, de 28 de Dezembro, Decreta Regulamentar 1812009 de 04 de Setembro; \, - - -·· 
Nota: E permitida a consulta da legisla~ao simples, nao anotada, na prova de conhecimentos. \ · (~ 

\ 
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1.2.2 - Avaliagao psicologica (AP), com uma ponderagao de 30 %, visa avaliar, atraves de tecnicas de 
natureza psicologica, aptid6es, carateristicas de personalidade e competencias comportamentais dos 
candidates e estabelecer um prognostico de adaptagao as exigencias do posto de trabalho a ocupar, 
tendo como referencia o perfil de competencias previamente definido. 
A preparagao e a aplicagao do metodo serao efetuadas por entidade especializada publica, que remetera 
os resultados aos membros do Juri. 
A avaliagao psicologica e valorada em cada lase intermedia atraves das meng6es classificativas de apto 
e nao apto; na ultima lase do metodo, para os candidates que o tenham completado, atraves dos niveis 
classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e lnsuficiente, aos quais correspondem 
respetivamente, as classificag6es de 20, 16, 12, 8 e 4. 

1.2.3- A Entrevista Profissional de Selegao (EPS), com uma ponderagao de 30% e duragao maxima de 
20 minutes, visa avaliar, de forma objetiva e sistematica, a experiencia profissional e aspetos 
comportamentais evidenciados durante a interagao estabelecida entre o entrevistador e o entrevistado, 
nomeadamente os relacionados com a capacidade de comunicagao e de relacionamento interpessoal, 
sendo que a classificagao a atribuir a cada pan1metro de avaliagao resulta de votagao nominal e por 
maioria. 
0 resultado final e obtido atraves da media aritmetica simples das classificag6es dos parametres a 
avaliar. Os criterios da EPS sao os anteriormente descritos no ponto 1.1.3. 

Classificagao Final: 
A ordenagao final dos candidates que completem o procedimento resultara da media aritmetica 
ponderada das classificag6es quantitativas dos metodos de selegao, que sera expressa na escala de 0 a 
20 valores e sera efetuada atraves das seguintes formulas: 

Tipologia de candidates Formula a aplicar 
Candidates nas situag6es descritas em 1.1. 
CF = (0,40 X AC) + (0,30 X EAC) + (0,30 X EPS) 
Candidates nas situag6es descritas em 1.2. 
CF = (0,40 X PC)+ (0,30 X AP) + (0,30 X EPS) 
sendo: 
CF = Classificagao 
AC = Avaliayao Curricular; 
EAC = Entrevista Avaliagao Competencias; 

Enlrevista Proflssional de Selet;ao; 
Ou, 

Classificayao 
Prova de Conhecimentos; 

AP = Avaliayao Psico16gica; 
EPS = Entrevista Profissional de Selegao; 
Os candidates referidos nos pontos, 1.1. e 1.2., que obtenham uma valorat;ao inferior a 9,50 valores em 

qualquer dos metodos de selegilo consideram -se excluidos da valorat;ao final. ~ ······· ~ .. · .. .cee/:___. 1 >-

2 - Com os resultados da classificagilo final dos candidates obtidos pela aplicagilo das f6r~ulas ~ 
anteriores, sera elaborada uma lista (mica com a ordenat;ao final de todos os candidates, \ 
Sera respeitada a ordem de recrutamento prevista na alinea d) do n-' 1 do artigo 54. 0

, da Lei n° \2,. 
A/2008, de 27 de levereiro e do art. o 51-' da Lei n. o 66 ·B/2012, de 31 de dezembro. · 
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Nos termos do n.• 4, do artigo 6.0 e alinea d) do n• 1, do artigo 54° da Lei n.• 12-A/2008, de 27 de 
fevereiro e do art.• 49.0 da Lei n.• 83-C/2013, de 31 de dezembro, o recrutamento inicia-se sempre, por 
ordem decrescente da ordena~ao final dos candidates, tendo preferencia os colocados em Situa~ao de 
Mobilidade Especial (SME) e posteriormente de entre os candidates que detenham rela~ao juridica de 
emprego publico por tempo indeterminado. 
Em caso de igualdade de classifica~ao o desempate sera pela forma prevista no artigo 35.0 da Portaria 
n.O 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual reda~ao, e subsistindo o empate, pela melhor nota da 
habilita~ao academica (ultimo grau academico concluido). Se mesmo assim permanecerem empatados, 
desempatam pela maior experiencia profissional na fun~ao, e em seguida pela maior forma~ao 
profissional. 

3 - Em cumprimento do disposto no n.O 1, artigo 3° do Decreta - Lei n• 29/2001, de 03/02, e fixada uma 
quota de 5% do total do numero de lugares, com arredondamento para a unidade, a preencher por 
candidates, com deficiencia. 
Os candidates com deficiencia devem declarar no requerimento de admissao, sob compromisso de 
honra, o grau de incapacidade, o tipo de defici€mcia e ainda os meios de comunica~ao/expressao a 
utilizar no processo de sele~ao. 
Em conformidade com o artigo 6.0 do mesmo diploma legal, os candidates com deficiencia devem 
declarar, no requerimento de admissao, o respetivo grau de incapacidade e tipo de deficiencia devendo 
ainda mencionar todos os elementos necessaries ao disposto no artigo 7.0 do mesmo decreta-lei. 
Nos termos do disposto no n• 2 do artigo 4.0 do referido diploma legal, competira ao Juri verificar a 
capacidade de os candidates com deficiencia exercerem a fun~ao, de acordo com os descritivos 
funcionais constantes no presente aviso. 

4- Atenta a urgencia do presente recrutamento, o procedimento podera decorrer atraves da utiliza~ao 
faseada dos metodos de sele~ao, conforme previsto no artigo s• da Portaria n• 83-A/2009, de 22 de 
janeiro, na sua atual reda~ao. 
Nestes termos, proceder -se -a: 
1 - A aplica~ao, num primeiro momento, a totalidade dos candidates, apenas do primeiro metodo 
eliminat6rio; 
2 - A aplicagao do segundo metoda e dos metodos seguintes apenas a parte dos candidates aprovados 
no metodo imediatamente anterior, a convocar !ranches sucessivas de 20 candidates, por ordem 
decrescente de classilicagao, respeitando a prioridade legal da sua situa9ao juridico-funcional, ate a 

necessidades que origem a publici!agao do procedimento concursal. 
Nada mais a a reuniao, da qual se lavrou a que de 
loi achada conforme e vai ser assinada por os membros do JIJii. 

(Dr' Maria Sofia Fern , des V~ho de Castro Araujo) 
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(Eng .0 Rogerio Lop~ Maryalho Oliveira Pereira) 
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