
CAMARA MUtiiClPAL DE LISBOA 

Procedimento Concursal Comum para Assistente Operacional (Coveiro) 

ATA N. 0 1 

Ao nono dia do mes de fevereiro do ano de dois mil e vinte urn, reuniu nas instala~6es do 

Departamento de Gestao de Recursos Humanos, sitas no Campo Grande, n. o 27 - bloco E -

10. o andar, em Lisboa, o Juri do Procedimento Concursal Comum para Assistente 

Operacional (Coveiro), constituido pela Chefe da Divisao de Gestao Cemiterial Sara Senos 

Valente Gon~alves, na qualidade de Presidente, pelo Encarregado Operacional (Cemiterio) 

Fausto Armando Afonso Caridade, na qualidade de 1. o Vogal Suplente, em substituiyao do 

1. o Vogal Efetivo, e pelo Coordenador Tecnico (Administra~ao Local) Jose Antonio Jesus 

Pereira, na qualidade de 2. 0 Vogal Efetivo, com a seguinte or·dem de trabalhos: 

I - Definir o perfil de competencias adequado ao exercicio da atividade; 

II - Fixar os metodos de sele~ao a utilizar, bern como os respetivos pararnetros de 

avaliac;:ao, a sua ponderac;:ao, a grelha classificativa de cada rnetodo e o sistema de 

valora~ao final; 

Ill - Estabelecer criterios de ordenac;:ao preferencial. 

Nestes terrnos, o juri deliberou, por unanirnidade e por vota~ao nominal, o seguinte: 

I - PERFIL DE COMPETENCIAS 

Considerando os postos de trabalho do mapa de pessoal do Municipio de Lisboa a que se 

destina o presente procedirnento concursal, deve ser aferido o seguinte perfil de 

competencias nos candidatos: 

a) Orientac;:ao para o Servio;:o Ptlblico: ern que se avalia a capacidade para exercer a sua 

atividade respeitando os valores e norrnas gerais do servi~o publico e do setor concreto ern 

que trabalha. 

b) Relacionamento lnterpessoal: ern que se avalia a capacidade para interagir, 

adequadarnente, corn pessoas corn diferentes caracteristicas, tendo urna atitude facilitadora 

do relacionarnento e gerindo as dificuldades e eventuais conflitos de forma ajustada. 
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c) Otimiza~ao de Recursos: Capacidade para utilizar os recursos e instrumentos de trabalho 

de forma eficaz e eficiente de modo a reduzir custos e aumentar a produtividade. 

d) Responsabilidade e Compromisso com o Servi~o: em que se avalia a capacidade para 

reconhecer o contributo da sua atividade para o funcionamento do servi~o, desempenhando 

as suas tarefas e atividades de forma diligente e responsavel. 

e) Orienta~ao para a seguran~a: capacidade para compreender e integrar na sua atividade 

profissional as normas de seguran<;a, higiene, saude no trabalho e defesa do ambiente, 

prevenindo riscos e acidentes profissionais e/ou ambientais. 

II - METODOS DE SELE~AO A UTILIZAR, RESPETIVOS PARAMETROS DE AVALIA~Ao, SUA 

PONDERA~AO, GRELHA CLASSIFICATIVA DE CADA METODO E SISTEMA DE VALORA~AO 

FINAL 

Com base no perfil de competencias definido e considerando o artigo 36. o da Lei Geral do 

Trabalho em Fun<;iies Publicas, aprovada em Anexo a Lei n. 0 35/2014, de 20 de junho, eo 

artigo 5. o da Portaria n. o 125-A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pel a Porta ria 

11. 0 12-A/2021, de 11 de janeiro (adiante designada por Portaria), que estabelecem os 

metodos de sele<;ao, consoante a situa<;ao jurfdico-funcional do trabalhador, o Juri optou 

pela aplica~ao dos seguintes metodos de sele~ao: 

-Para candidatos que estejam a cumprir ou executar a atribui<;ao, competencia ou 

atividade caracterizadoras do posto de trabalho em causa, bern como para os candidatos 

ern situa<;ao de valoriza<;ao profissional que, irnediatamente antes, tenham 

desernpenhado aquela atribui<;ao, cornpetencia ou atividade: Avalia<;ao Curricular e 

Entrevista de Avalia<;ao de Competencias. 

-Para os restantes candidatos: Prova de Conhecimentos e Avalia~ao Psicol6gica. 

Estes metodos de sele~ao sao valorados atraves dos seguintes parametros de avalia<;ao: 

1. PROVA DE CONHECIMENTOS (PC), que visa avaliar os conhecimentos profissionais e as 

competencias tecnicas dos candidatos necessarias ao exercicio da fun~ao, comporta urna 

Lmica fase, e de realiza<;ao individual, incide sobre conteudos de natureza especifica 

diretamente relacionados com as exigencias da func,:ao e reveste a natureza pratica e 

te6rica assumindo esta a forma oral. 
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1.1. A Prova de Conhecimentos consistira na execu~ao de tarefas de abertura de sepultura, 

exuma~ao de restos mortais e transporte dos referidos restos mortais para o local de 

lavagem de ossadas, sendo classificada de acordo com os seguintes parametros de 

avalia~ao: 

A- Atitude per ante a tarefa 

Avalia~ao do interesse, empenho, sentido de responsabilidade e confian~a em si proprio 

antes e durante a execu~ao da tarefa. 

B - Escolha dos materiais, ferramentas e utensilios 

Aprecia~ao da utiliza~ao dos materiais, ferramentas e utensilios adequados na execu~ao da 

tarefa. 

C - Regras de seguranc;:a do trabalho 

Avalia~ao do conhecimento das normas e procedimentos de seguran~a exigidos para o 

desempenho da taref a. 

D- Qualidade de execuc;:ao da tarefa 

Aprecia~ao do dominio tecnico com que executa corretamente a tarefa de abertura da 

sepultura e exumac;:ao. 

E- Rapidez de execw;:ao da tarefa 

Avalia~ao da rapidez com que executa a tarefa de transporte dos restos mortais para o local 

indicado. 

1.2. A classifica~ao da Prova de Conhecimentos resulta da soma aritmetica simples da 

valora~ao obtida em cada um destes parametros de avalia~ao, numa escala de 0 a 20 

valores, considerando-se a valorac;:ao ate as centesimas, nos seguintes termos: 

Em que: 

PC = Prova de Conhecimentos 

A = Atitude perante a tarefa 

PC = A + B + C + D + E 

B = Escolha dos materiais, ferramentas e utensilios 

C = Regras de seguran~a do trabalho 

D = Qualidade de execuc;:ao da tarefa 

3/10 

\ 



~;j;;;'r~7~;' 

~l~l'i 
\,~jl·/ 

CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA 

E ~ Rapidez de execu<;ao da tarefa 

1. 3. Bibliografia de apoio para a Prova de Conhecimentos: 

1. 3.1. Regulamento dos Cemiterios Municipais, aprovado atraves do Edital n. o 60/84, 

publicado no Diario Municipal n. 0 14488, suplemento de 10 de outubro de 1984, com as 

altera<;6es introduzidas pelas delibera<;6es n. os 34/ AML/90, publicada no Die\ rio Municipal 

n. 0 15863, de 26 de abril de 1990, 315/AML/92, publicada no Diario Municipal n. 0 16370, de 

8 de maio de 1992, e 39 I AM/2000, publicada no Boletim Municipal n. o 328, de 1 de junho de 

2000; 

1.3.2. Manual de procedimentos de exuma<;ao - Elaborado pela Divisao de Gestao 

Cemiterial da Dire<;ao Municipal do Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia da Camara 

Municipal de Lisboa; 

1. 3. 3. Folheto sabre Equipamentos de Prote<;ao Individual - Folheto elaborado pelo 

Departamento de Saude, Higiene e Seguran<;a da Ci\mara Municipal de Lisboa; 

1.4. Para efeitos de realiza<;ao da Prova de Conhecimentos, esclarece-se o seguinte: 

1.4.1. Durante a realiza<;ao da Prova de Conhecimentos nao pode ser consultada a 

bibliografia mencionada nos pontos 1. 3.1., 1.3.2. e 1. 3.3.; 

1.4.2. A bibliografia mencionada nos pontos 1. 3.1., 1.3.2. e 1. 3. 3. sera disponibilizada no 

site da Camara Municipal de Lisboa em https:/ /www.lisboa.pt/municipio/organizacao

municipal/ recursos- humanos/ recrutamento·e· mobilidade. 

1.5. Dura<;ao maxima da Prova de Conhecimentos:30 minutos. 

2. AVALIAC,.AO PSICOLOGICA (AP), que visa avaliar, atraves de tecnicas de natureza 

psicol6gica, aptid6es, caracteristicas de personalidade e competencias comportarnentais 

dos candidatos e estabelecer um progn6stico de adapta<;ao as exigencias do posto de 

trabalho a ocupar, tendo como referenda o perfil de cornpetencias supra definido em I. 

2.1. A avalia<;ao psicol6gica e valorada, ern cada fase intermedia do metoda, atraves das 

men<;6es classificativas de Apto e Ntio apto, e na LJltima fase do rnetodo, para os candidatos 

que o tenham completado, atraves dos niveis classificativos de Elevado, Bam, Suficiente, 

Reduzido e /nsuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as classifica<;6es de 20, 

16, 12, 8 e 4 valores. 
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3. AVALIA~Ao CURRICULAR (AC), que visa analisar a qualifica~ii.o dos candidates, 

designadamente a habilita~ii.o academica ou profissional, percurso profissional, releviincia 

da experiencia adquirida e da forma~ii.o realizada, tipo de fun~oes exercidas e avalia~ii.o de 

desempenho obtida, com base na analise do respetivo curricula profissional. 

Assim serii.o considerados e ponderados os seguintes elementos: 

3.1. Habilitac;:ao Academica (HA), ou nivel de qualifica~ii.o certificado pelas entidades 

competentes, numa escala de 0 a 20 valores, da seguinte forma: 

3. 1.1. Pela detenyao da escolaridade obrigat6ria legalmente exigida ........................ 19 valores; 

3. 1. 2. Pel a deten~ii.o da escolaridade superior a obrigat6ria legalmente 

exigida ........................................................................................................................................ 20 valores. 

3.1.3. Para efeitos de valora~ii.o da Habilitac;:ao Academica, esclarece-se que s6 sera 

considerada a Habilita~ao Academica devidamente comprovada por docwnento id6neo e 

concluida ate ao termo do prazo de apresenta~ao de candidaturas. 

3.2. Formac;:ao Profissional (FP), em que serao consideradas as areas de formac;:ao e 

aperfeic;:oamento profissional relacionadas com as exigencias e as competencias necessarias 

ao exercicio da func;:ao a desempenhar, numa escalade 0 a 20 valores. 

3. 2.1. Assim, partindo de uma base de 6 valores a atribuir a todos os candidates, com ou 

sem forma~ao profissional ou com formac;:ao profissional que nii.o esteja documentada, serii.o 

ainda consideradas as seguintes situas;oes: 

3. 2.1.1. Formac;:ii.o Profissional diretamente relacionada com o desempenho da fun~ii.o, 

adquirida atraves de ac;:oes de formas;ao, ac;:oes de sensibilizas;ao, seminaries, col6quios, 

congresses, simp6sios, entre outros, do seguinte modo: 

-Ate 30 horas (inclusive) ........................................................................ 2 valores 

-De 31 horas ate 60 horas (inclusive) ......................................................... 3 valores 

- De 61 horas ate 90 horas (inclusive) ......................................................... 4 valores 

-De 91 horas ate 120 horas (inclusive) ....................................................... 5 valores 

- De 121 horas ate 150 horas (inclusive) ............................................................................. 6 valores 

- De 151 horas ate 200 horas (inclusive) ............................................................................... 7 valores 

- De 201 horas ate 250 horas (inclusive ) ................................................................................. 8 valores 

- Superior a 250 horas ............................................................................................................. 1 0 valores 

3.2.1.2. Por cada participac;:ao em a~c">s de formac;:ao, as;oes de sensibiliza~ao, seminaries, 

col6quios, congresses, simp6sios, entre outros, em area indiretamente relacionada com o 

desempenho da funs;ao ................................................... 0,5 valores, ate ao maximo de 4 valores. 
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3. 2.1. 3. Para efeitos de valora<;ao da Forma<;ao Profissional, esclarece-se o seguinte: 

a) 56 sera considerada a Forma<;ao Profissional devidamente comprovada por documento 

id6neo e concluida ate ao termo do prazo de apresenta<;ao de candidaturas; 

b) No que respeita ao ponto 3.2.1.1., o juri procedera a soma da totalidade das horas de 

forma<;ao frequentadas, atribuindo-lhe a pontua<;ao que lhe corresponde na referida grelha; 

c) Relativamente a Forma<;ao Profissional prevista no ponto 3.2.1.1., em cujos certificados 

apenas e discriminada a dura<;ao em dias, e atribuido um total de 6 horas por cada dia de 

forma<;ao, de modo a ser possivel converter em horas a respetiva dura<;ao; 

d) Quanto a Forma<;ao Profissional prevista no ponto 3.2.1.1., em cujos certificados nao 

seja indicada a dura<;ao, em horas ou dias, e atribuido um total de 6 horas, de modo a ser 

possivel converter em horas a respetiva dura<;ao; 

e) No caso de, apesar de a Forma<;ao Profissional prevista no ponto 3. 2.1.1. se encontrar 

concluida, existir discrepancia entre o numero total de horas da forma<;ao e o numero de 

horas efetivamente assistidas, sen\ este ultimo o contabilizado. 

3. 3. Experiencia Profissional (EP), em que sera considerado o desempenho efetivo de 

fun<;6es com incidencia sobre a execu<;ao de atividades inerentes ao posto de trabalho e o 

grau de complexidade das mesmas, sendo contabilizado o tempo de experiencia detido pelo 

candidato no exercicio de fun<;6es inerentes a categoria de Assistente Operacional, desde 

que respeitantes a atividade de coveiro, numa escalade 0 a 20 valores, do seguinte modo: 

3. 3 .1. Ate um a no de experiencia profissional em Servi<;os da Administra<;ao 

Publica ........................................................................................................................................... 8 valores 

3.3.2. Por cada ano completo a mais de experh~ncia profissional em Servi<;os da 

Administra<;ao Publica ....................................... acrescem 2 valores, ate ao maximo de 12 valores 

3. 3. 3. Para efeitos de valora<;ao da Experiencia Profissional, esclarece-se que so sera 

valorada a experiencia profissional devidamente comprovada por docurnento id6neo e que 

refira expressamente o periodo de dura<;ao da mesma e contenha a discrirnina<;ao das 

fun<;6es efetivamente exercidas. 

3 .4. Avalia<;:ao do Desempenho (AD) relativa ao ultimo periodo de avalia<;ao em que o 

candidato cumpriu ou executou atribui<;ao, competencia ou atividade identicas as do posto 

de trabalho a ocupar, multiplicando-se por 4, de forma a ser expressa numa escalade 0 a 20 

valores. 

3.4.1. Para efeitos de classifica<;ao du Avalia<;ao do Desempenho, esclarece-se o seguinte: 
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Apenas sera considerada a Avalia<;:ao do Desempenho devidamente comprovada por 

documento idoneo e que refira expressamente a avaliac;:ao final, mediante a respetiva 

menc;:ao quantitativa. 

3.4.2. Caso o candidato nao possua, por raz6es que nao lhe sejam imputaveis, avaliac;:ao do 

desempenho relativa ao periodo a considerar, o Juri deve prever, face ao disposto na alinea 

c) do n. o 2 do artigo 8. o da Portaria, urn valor positivo a considerar na formula classificativa, 

pelo que atribuira 2,5 valores, atendendo ao fixado no sistema integrado de gestao e 

avaliac;:ao do desempenho na Administrac;:ao Publica para o desempenho adequado, previsto 

na alinea b) don. o 4 do artigo 50. o da Lei n. o 66-B/2007, de 28 de dezembro, alterada pelas 

Leis n. 0 64-A/2008, de 31 de dezembro, n. 0 55-A/2010, de 31 de dezembro, e n.o 66-B/2012, 

de 31 de dezembro, e aplicada aos servi<;:os da administrac;:ao autarquica corn as adaptac;:6es 

constantes do Decreto Regulamentar n. o 18/2009, de 4 de setembro. 

3.5. A classificac;:ao da Avaliac;ao Curricular e expressa numa escalade 0 a 20 valores, com 

valorac;:ao ate as centesimas, sendo a valorac;:ao obtida atraves da media aritmetica 

ponder ada das classificac;:oes dos parametros a avaliar, de acordo com a seguinte formula: 

AC = 0,3 HA + 0,2 FP + 0,3 EP + 0,2 AD 

Em que: 

AC = Avaliac;:ao Curricular 

HA = Habilitac;:ao Academica 

FP = Formac;:ao Profissional 

EP = Experiencia Profissional 

AD = Avaliac;:ao do Desempenho 

4. ENTREVISTA DE AVALIAr;AO DE COMPETENCIAS (EAC), que visa obter, atraves de uma 

relac;:ao interpessoal, informa<;:6es sobre comportamentos profissionais diretarnente 

relacionados corn as competencias consideradas essenciais para o exercicio da func;:ao, 

permitindo urna analise estruturada da experiencia, qualificac;:oes e motivac;:6es 

profissionais, atraves de descric;:oes comportamentais ocorridas em situac;:oes reais e 

vivenciadas pelo candidato. 

4.1. A Entrevista de Avaliac;:ao de Competencias, composta por urn conjunto de quest6es 

diretamente relacionadas com o perfil de competencias supra definido em I, e avaliada 
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segundo os niveis classificativos de Elevada, Bam, Suficiente, Reduzida e /nsu[iciente, aos 

quais carrespondem, respetivamente, as classifica~6es de 20, 16, 12, 8 e 4 valores, e 

pretende aferir da presen~a au ausencia das campetencias descritas no respetiva perfil. 

4.2. Cada uma das campetencias e avaliada da seguinte forma: 

Detern urn nivel elevado da cornpetencia ................................................... ZO valores 

Detern urn nivel born da cornpetencia ....................................................... 16 valores 

Detern urn nivel suficiente da cornpetencia ................................................ 12 valores 

Detern urn nivel reduzido da cornpetencia .................................................. 8 valares 

Detern urn nivel insuficiente da cornpetencia ............................................... 4 valares 

4.3. A classifica~ao final da Entrevista de Avalia~ao de Cornpetencias resulta da media 

aritmetica simples das classifica~6es obtidas nos parametros de avaliar;ao, sendo o seu 

resultado convertido nos seguintes niveis classificativos: 

lgual ou superior a 18 valores .......................................................................................... nivel Elevada; 

lgual ou superior a 14 valores e inferior a 18 valores ...................................................... nivel Bom; 

lgual ou superior a 9, 5 valores e inferior a 14 valores .......................................... nivel Suficiente; 

lgual ou superior a 6 valores e inferior a 9,5 valores .............................................. nivel Reduzido; 

Inferior a 6 valores ...................................................................................................... nivellnsuficiente. 

4.3.1. Os niveis classificativos de Elevada, Bam, Suficiente, Reduzida e lnsuficiente 

correspondern, respetivarnente, as classificac;:6es de 20, 16, 1 Z, 8 e 4 valores, para efeitos 

de classifica~ao final da Entrevista de Avaliac;:ao de Cornpetencias. 

4.4. Durac;:ao aproxirnada da Entrevista de Avaliac;:ao de Cornpetencias: 1 hora e 30 rninutos. 

5. ORDENA<;:AO FINAL 

5.1. Cada um dos rnetodos de sele~ao e eliminat6rio, pela ordern constante da presente 

ata, considerando-se excluido do procedimento o candidato que nao cornparec;:a a realizac;:ao 

de urn metodo de selec;:ao, que obtenha urna valorac;:ao inferior a 9,5 valores, nao the sendo 

aplicado o metodo de selec;:ao seguinte. 
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5. 2. A ordena~ao final resulta da formula abaixo indicada e sera expressa na escala de 0 a 

20 valores, resultando da media aritmetica ponderada dos resultados obtidos nos metodos 

de sele~ao aplicados: 

OF= 0,70 MSOA + 0,30 MSOB 

Em que: 

OF = Ordena~ao Final. 

MSOA = Primeiro Metodo de Sele~ao Obrigatorio, que consiste em Avalia~ao Curricular para 

os candidates que estejam a cumprir ou executar a atribui~ao, competencia ou atividade 

caracterizadoras do posto de trabalho em causa, bem como para os candidatos em situa~ao 

de valoriza~ao profissional que, imediatamente antes tenham desempenhado aquela 

atribui~ao, competencia ou atividade (e que nao tenham declarado afastar a aplica~ao da 

Avalia~ao Curricular no formulario tipo de candidatura), e consiste em Prova de 

Conhecimentos para os restantes candidatos. 

MSOB = Segundo Metodo de Sele~ao Obrigatorio, que consiste em Entrevista de Avalia~ao de 

Competencias para os candidatos que estejam a cumprir ou executar a atribui~ao, 

competencia ou atividade caracterizadoras do posto de trabalho em causa, bem como para 

os candidatos em situa~ao de valoriza~ao profissional que, imediatamente antes tenham 

desempenhado aquela atribui~ao, competencia ou atividade (e que nao te'nham declarado 

afastar a aplica~ao da Entrevista de Avalia~ao de Competencias no formulario tipo de 

candidatura), e consiste em Avalia~ao Psicologica para os restantes candidatos. 

Ill - CRITERIOS DE ORDENA~AO PREFERENCIAL 

Subsistindo o empate em caso de igualdade de valora~ao na ordena~ao final apos a 

aplica~ao dos criterios de ordena~ao de preferencia referidos no n. o 1 e na alinea a) do n. o 2 

do artigo 27. 0 da Portaria n. 0 125-A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela 

Portaria n. o 12-A/2021, de 11 de janeiro, e nos termos da a linea b) do citado n. o 2, aplicar

se-ao os seguintes criterios de ordena~ao preferencial: 

1. o - Os candidatos com mais elevada classifica~ao no 2. o metodo de sele~ao obrigatorio 

utilizado; 
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2. o • os candidates com mais tempo de experiencia profissional na area de atividade 

(coveiro) para qual o procedimento concursal e aberto, ate ao termo do prazo fixado para a 

apresenta~ao das candidaturas; 

3. o • os candidates detentores de um vinculo de emprego publico por tempo indeterminado, 

ate ao termo do prazo fixado para a apresenta~ao das candidaturas; 

4. o • os candidates com mais antiguidade em servi~os da Administra~ao Autarquica, 

independentemente do tipo de vinculo e da area de atividade, ate ao termo do prazo fixado 

para a apresenta~ao das candidaturas; 

5. o • os candidates com menor idade. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reuniao, de cujo conteL!do se lavrou a presente 

ata, que depois de lida e achada conforme, foi assinada e rubricada pelos membros do Juri. 

A Presidente de Juri 

~~=-2.L-Co~.A..-j>_P'\ ----'c, 

Sara Senos Valente Gon~alves 

0 1. o Vogal Suplente 

~ ;r:-~~Cufdo .-rA!/1/)-0 6:u~c/~ 
Fausto Armando Afonso Caridade 

(em substitui,ao do 1.' Vogat Efetivo) 

0 2.
0 

Vog~l E~~o 

~-~-l ({ t~u (I? l;_.r..:~ 
Jose l'lnt6nio Jesus Pereira 
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