
TERRA RICA DA HU,.tANIDAO£ 

METODOS DE SELE(fAO 

Procedimento concursal comum para contrata~ao em regime de contrato de trabalho em fun~oes publicas 

por tempo indetermlnado -1 Teen leo Superior- Design de Amblentes 

0 juri do concurso composto por Arq.0 Ant6nio da Costa Nogueira, Tecnico Superior na Camara 
Municipal de Vila Verde, na qualidade de presidente do juri, Dr. a Maria Sofia Fernandes Velho de Castro 
Araujo, Chefe da Divisao Administrativa e Financeira e Eng.0 Rogeno Lopes Margalho Oliveira Pereira, 
Chefe da Divisao de Estudos e Planeamento ambos da Camara Municipal de Ponte de Lima, na 
qualidade de vogais, reunidos a 12 de fevereiro de 2016, no edificio dos Pa9os 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 classificaQao 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 candidatos, necessarios ao exercicio das fun¢es: A prova de conhecimentos 
gerais e especificos, de realiza9ao individual, numa unica fase, sera de natureza te6rica e sob a forma 
escrita, com a durayao maxima de 120 minutos, visando avaliar o nivel de conhecimentos academicos e 
profissionais, bern como as competencias tecnicas dos candidates, sabre matenas constantes do 
respetivo programa do concurso, sendo a sua classificayao 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 4/2015, de 7 de janeiro; 
b) Lei Geral do Trabalho em Fun96es 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 altera96es 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) Regulamento Geral das Edifica9oes Urbanas- Decreta -Lei n.0 38382, de 7 de agosto de 1951, 
com as altera9oes introduzidas pelo Decreta n.0 38888, de 29 de agosto de 1952, pelos Decretos -Leis 
n.0s 44258, de 31 de maryo de 1962, n.0 45027, de 13 de maio de 1963, n.0 650/75, de 18 de novembro, 
n.0 43/82, de 8 de fevereiro, n.0 463/85, de 4 de novembro, n.0 64/90, de 21 de fevereiro, n.0 61/93, de 3 
de marQO, n.0 409/98, de 23 de dezembro, n.0 410/98, de 23 de dezembro, n.0 414/98, de 31 de 
dezembro, n.0 555/99, de 16 de dezembro, pelas Leis n.0 13/2000, de 20 de julho, e n.0 30 -A/2000, de 20 
de dezembro, e pelos Decretos - Leis n.0s 177/2001 , de 4 de junho, n.0 290/2007, de 17 de agosto, n.0 

50/2008, de 19 de ma~o. n.0 220/2008, de 12 de novembro, e n.0 26/2010, de 30 de maryo; 
e) Regime Juridico da Urbaniza9ao e EdificaQao, Decreta-Lei n.0 555/99, de 16 de Dezembro, e 
suas alteraQoes; 
n Regime Juridico dos lnstrumentos de Gestao do Territ6rio, Decreta-Lei n.0 80/2015, de 14 de 
maio; 
g) lnstrumentos de Gestao do Territ6rio em vigor na area do Concelho de Ponte de Lima; 
h) Portaria 216 -B/2008, com as altera9oes introduzidas pela Rect. N.0 24/2008, de 02/05 (espaQOS 
verdes e de utiliza9ao coletiva, infraestruturas e equipamentos de utilizayao coletiva); 
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i) Decreto n.0 4/2005 (D.R. n.0 31, Serie 1-A de 2005-02-14) que aprova a Convenoao Europeia da 
Paisagem; 
j) Decreto-Lei n. o 379/97, de 27 de Dezembro, e sua alteraoao, que estabelece as condiooes de 
seguranoa a observar na localizaoao, implantaoao, conce9ao e organizaoao funcional dos espaoos de 
jogo e recreio, respetivo equipamento e superficies de impacte; 
k) Decreto-Lei n. 0 123/97 de 22 de Maio que indica a ad09ao de urn conjunto de normas tecnicas 
basicas de eliminaoao de barreiras arquitet6nicas em edif!cios publicos, equipamentos coletivos e via 
publica para melhoria da acessibilidade das pessoas com mobilidade condicionada 

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

b) Avalla9ao Psicol6gica destinada a avaliar se, atraves de tecnicas de natureza psicol6gica, aptidoes, 
caracteristicas de personalidade e competencias comportamentais dos candidatos e estabelecer urn 
progn6stico de adaptaoao as exigencias do posto de trabalho a ocupar, tendo como referencia o perfil de 
competencias previamente defrnido; 

c) Entrevlsta Profissional de Sele9iio- Visa avaliar de uma forma objetiva e sistematica, a experiencia 
profissional e aspetos comportamentais evidenciados durante a interaoao estabelecida entre o 
entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a capacidade de comunica9ao e de 
relacionamento interpessoal. 

Criterios de avaliaoao 
Criteno 1 - Conhecimentos nas areas a que se refere o conteudo funcional: 
1. Ausencia de conhecimentos- insuficiente (4 valores) 
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 ·execuoao de atividades inerentes ao posto de trabalho colocado a concurso: 
1. Ausencia de experiencla -lnsuficlente (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- Motivaoao para o exerclcio das funooes: 
1. Ausencia de motivaoao- insufrciente (4 valores) 
2. Pouca motivaoao- reduzido (8 valores) 
3. Boa motiva9ao- suficiente (12 valores) 
4. Muito boa motivaoao- born (16 valores) 
5. Excelente motiva9ao - elevado (20 valores) 

Criteria 4 - Capacidade de expressao e fluencia verbal - coerencia e clareza discursiva, riqueza 
vocabular, capacidade de compreensao e interpretaoao das questoes colocadas: 
1. Diftculdade de expressao, comunicaoao ou interpreta9ao - insuftciente (4 valores) 
2. Pouca capacidade de expressao, comunica9ao ou interpreta9ao - reduzido (8 valores) 
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3. Capacidade de expressao, comunica9ao ou interpreta9ao- suficiente (12 valores) 
4. Boa capacidade de expressao, comunica9ao ou interpreta9ao- Bam (16 valores) 
5. Muito boa capacidade de expressao, comunica9ao ou interpreta9ao - Elevado (20 valores) 

Classifica9ao da entrevista profissional de sele9ao: a classifica9ao da entrevista profissional sera obtida 
pela media aritmetica simples das classifica96es dos criterios de avalia9ao. 

Cada um dos metodos utilizados e eliminat6rio pela ordem enunciada e sera excluldo o candidate que 
obtenha uma valora9ao inferior a 9,5 valores num dos metodos ou fases, nao lhe sendo aplicado o 
metoda ou fase seguinte. 

A ordena9ao final dos candidatos que completem o procedimento sera efetuada numa escala de 0 a 20 
valores e resultara da ponderB9ao da seguinte f6nnula: 
OF= PC (40 %) + AP (30 %) + EPS (30 %) 
Em que: 
OF - Ordena9ao Final 
PC - Prova de Conhecimentos 
AP- Avalia9ao Psicol6gica 
EPS - Entrevista Profissional de Sele9ao (metoda complementar) 

Por razoes de celeridade, uma vez que o recrutamento e urgente, sera faseada a utiliza9ao dos metodos 
de sele9ao, da seguinte forma: aplica9ao do segundo metoda de sele98o (Avalia9ao Psicol6gica), e do 
terceiro metoda de sele9ao (Entrevista Profissional de Sele9ao), apenas a parte dos candidatos 
aprovados no metoda anterior, a convocar por tranches sucessivas de candidates, por ordem 
decrescente de classifica9ao, respeitando a prioridade legal ate a satisfa9ao das necessidades dos 
servi9os. 
Em caso excecional, devidamente fundamentado, se o numero de candidato/a(s) for demasiado elevado 
que a utiliza9ao dos metodos de sele9ao acima se torne impraticavel, podera ser utilizado apenas o 
metoda de prova de conhecimentos, confonne n.0 5 do artigo 36.0 da LTFP. 

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 confonne e vai ser assinada por todos os membros do Juri. 

Ponte de Lima, 12 de fevereiro de 2016 
o Juri, 

L· 
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