
CA MARA MUNICIPAL DE LISBOA 

Procedimento Concursal Comum para Assistente Operacional 

(Condutor de Maquinas Pesadas e Veiculos Especiais) 

ATA N. 0 1 

Aos 11 dias do mes de maio do ano de dois mil e vente e urn, reuniu nas instala<;6es do 

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

11 o , em Lisboa, o Juri do Procedimento Concursal Comum para Assistente Operacional 

(condutor de maquinas pesadas e vekulos especiais), constituido pelo Tecnico Superior 

(Engenharia Geogratica), Miguel Lopes de Oliveira Marques Gon<;alves, na qualidade de 

Presidente, pela Chefe de Divisao de Planeamento e Gestao de Recursos da Camara 

Municipal de Almada, Maria do Carma Antao, na qualidade de 1. a Vagal Efetiva, e pela 

Tecnica Superior (Seguran<;a e Higiene no Trabalho), Ana Maria Gouveia Rodrigues, na 

qualidade de 2. a Vagal Efetiva, com a seguinte ordem de trabalhos: 

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

II - Fixar os metodos de selet;ao a utilizar, bern como os respetivos parametros de 

avalia<;ao, a sua pondera<;ao, a grelha classificativa de cada metoda e o sistema de 

valora<;ao final; 

Ill - Estabelecer criterios de ordena<;ao preferencial. 

Nestes termos, o juri deliberou, por unanimidade 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 procedimento concursal, deve ser aferido o seguinte perfil de 

competencias nos candidates: 

a) Orientas;ao para o Servis;o Publico: em que se avalia a capacidade para exercer a sua 

atividade respeitando os valores e normas gerais do servi<;o publico e do setor concreto em 

que trabalha. 

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

adequadamente, com pessoas com diferentes caracteristicas, tendo uma atitude facilitadora 

do relacionamento e gerindo as di ficuldades e eventuais conflitos de forma ajustada. 
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c) Otimizac;:ao de Recursos: em que se avalia a 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 Servic;:o: em que se avalia a capacidade para 

reconhecer o contribute da sua atividade para o funcienamento do servi<;o, desempenhando 

as suas tarefas e atividades de forma diligente e responsavel. 

e) Ori entac;:ao para a Seguranc;:a: em que se avalia a capacidade para compreender e 

integrar na sua atividade profissional as normas de seguranc;:a, higiene, saude no trabalho e 

defesa do ambiente, preveninde riscos e acidentes prefissionais 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 e artigo 36. o da Lei Geral do 

Trabalhe em Func;:oes Publicas, aprovada em Anexo a Lei n. 0 35/2014, de 20 de junho, eo 

n. 0 1 do artige 5. 0 da Portaria n. 0 125-A/2019, de 30 de abril na sua versao actualizada 

(adiante designada per Portaria), que estabelecem metodos de selec;:ao obrigatorios 

consoante a situac;:ao juridico-funcional do trabalhader, bern como o artigo 6. o da Porta ria 

que determina quais os metodos de selec;:ae facultatives, atendendo as func;:oes a exercer 

pelos candidates a recrutar, o Juri optou pela aplicac;:ao dos seguintes metodos de selec;:ao: 

Para candidates que estejam a cumprir ou executar a atribuic;:ao, competencia ou atividade 

caracterizadoras dos postos de trabalho em causa, bern como para os candidates em 

situac;:ao de valorizac;:ao profissional que, imediatamente antes, tenham desempenhado 

aquela atribuic;:ao, competencia ou atividade: Avaliac;:ao Curricular, Entrevista de Avaliac;:ao 

de Competencias e Selec;:ao e Exame Medico. 

Para os restantes candidates: Prova de Conhecimentos, Avaliac;:ao Psicologica e Exame 

Medico. 

Estes metodes de selec;:ao sao valorados atraves des seguintes parametres de avaliac;:ao: 
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1. PROVA DE CONHECIMENTOS (PC), que visa avaliar os conhecimentos profissionais e a f 
capacidade para aplicar os mesmos a situac;:6es concretas no exercfcio da func;:ao, comporta 

uma unica fase, e de realizac;:ao individual, incide sabre conteudos de natureza especifica 

diretamente relacionados com as exigencias da func;:ao e reveste a natureza pnitica e 

te6rica assumindo esta a forma oral. 

1.1. A Prova de Conhecimentos consistira na execuc;:ao de tarefas de conduc;:ao e operac;:ao 

de maquinas e veiculos pesados e resposta a quest6es oralmente relacionadas com 

conhecimentos profissionais e as competencias tecnicas dos candidates necessarias ao 

exercicio da func;:ao, sendo classificada de acordo com os seguintes parametres de 

avaliac;:ao: 

A - Atitude perante a tarefa 

Avaliac;:ao do interesse, empenho, sentido de responsabilidade, espirito de equipa e 

entreajuda, confianc;:a em si proprio antes e durante a execuc;:ao da tarefa, valorado ate ao 

maximo de 6 valores. 

B - Aptidao e qualidade na execuc;:ao da tarefa 

Apreciac;:ao do domfnio tecnico e capaddade com que executa corretamente a tarefa, 

valorado ate ao maximo de 7 valores. 

C - Regras de seguranc;:a do t rabalho e avaliac;:ao de conhecimentos especificos sobre a 

manutenc;:ao e conservac;:ao da viatura 

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

desempenho da tarefa, bem como a apreciac;:ao dos conhecimentos especificos sabre 

manutenc;:ao e conservac;:ao da viatura utilizada na execuc;:ao da tarefa, valorado ate ao 

maximo de 7 valores. 

1. 2. A. classifica<;ao da Prova de Conhedmentos resulta da media aritmetica simples da 

valorac;:ao obtida em cada um destes parametres de avaliac;: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 
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B = Aptidao e qualidade na execuc;:ao da tarefa 

c = Regras de seguranc;:a do trabalho e avaliac;:ao de conhecimentos especificos sobre a 

manutenc;:ao e conservac;:ao da viatura 

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

1. 3.1. Manual de Formac;:ao Condutores de Viaturas Municipais /Camara Municipal de Lisboa 

1.3.2 C6digo da estrada e manuais de seguranc;:a rodoviaria. A atualizac;:ao desta legislac;:ao, 

ocorrida ap6s a publicitac;:ao do presente procedimento, sera da responsabilidade dos 

candidates, sendo sobre a legislac;:ao atualizada que versara a prova de conhecimentos. 

1.3.3 Cartaz de Equipamentos de Protec;:ao Individual para Condutores Maquinas Pesadas e 

Veiculos Especiais - Elaborado pelo Departamento de Saude, Higiene e Seguranc;:a da Camara 

Municipal de Lisboa. 

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

1 .4. 1 . Durante a realizac;:ao da Prova de Conhecimentos nao pode ser consultada a 

bibliografia mencionada nos pontes 1.3.1, 1.3.2 e 1.3.3; 

1.4.2. A bibliografia mencionada nos pontes 1.3.1 e 1.3.3 sera disponibilizada no site da 

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

munici pall recursos-humanos/ recrutamento-e-mobi lidade 

1. 5. Durac;:ao maxima da Prova de Conhecimentos: 30 minutes. 

2. AVALIA~AO PSICOLOGICA (AP), que visa avaliar aptid6es, caracteristicas de 

personalidade e ou competencias comportamentais dos candidates, tendo como referenda o 

perfil de competencias supra definido no Ponto I., podendo comportar uma ou mais fases. 

2.1. A avaliac;:ao psicol6gica e valorada, em cada fase intermedia do metodo, atraves das 

menc;:6es classificativas de Apto e Nao apto, e na ultima fase do metodo, para OS candidates 

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

Reduzido e lnsuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as classificac;:6es de 20, 

16, 12, 8 e 4 valores. 

3. AVALIA~AO CURRICULAR (AC), que visa analisar a qualificac;:ao dos candidates, sendo 

considerados e ponderados, com base na analise do respetivo curriculum vitae, os seguintes 

elementos que se entendem de maior relevancia tendo em conta os postos de trabalho a 

ocupar. 
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Assim serao considerados e ponderados os seguintes elementos: 

3.1 . Habilitac;ao Academica (HA) ou nivel de qualificac;ao certificado pelas entidades 

competentes, numa escalade 0 a 20 valores, da seguinte forma: 

3.1.1. Pela detenc;:ao da escolaridade obrigatoria legalmente 

exigida .................................................................................................................................... 19 valores; 

3.1.2. Pela detenc;:ao de escolaridade superior a obrigatoria legalmente 

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

3.1.3. Para efeitos de valorac;:ao da Habilitac;:ao Academica, esclarece·se que so sera 

considerada a Habilitac;:ao Academica devidamente comprovada par documento idoneo e 

concluida ate ao termo do prazo de apresentac;: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 formac;:ao profissional ou com formac;:ao profissional que nao esteja documentada, serao 

ainda consideradas as seguintes situac;:6es: 

3.2.1.1. Formac;:ao Profissional diretamente relacionada com o desempenho da func;:ao, 

adquirida atraves de ac;:oes de formac;:ao, ac;:6es de sensibilizac;:ao, seminaries, coloquios, 

congresses, simposios, 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. Par cada participac;:ao em ac;:oes de formac;:ao, ac;6es de sensibilizac;:ao, seminaries, 

coloquios, congresses, simposios, e·ntre outros, em area indiretamente relacionada com o 

desempenho da func;:ao ................................................... 0,5 valores, ate ao maximo de 4 valores. 

3. 2.1. 3. Para efeitos de valorac;:ao da Formac;:ao Profissional, esclarece·se o seguinte: 

a) So sera considerada a Formac;:ao Profissional devidamente comprovada por documento 

idoneo e concluida ate ao termo do prazo de apresentac;:ao de candidaturas; 
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b) No que respeita ao ponto 3.2.1.1. , o juri procedera a soma da totalldade das horas de 

formar;ao frequentadas, atribuindo-lhe a pontuar;ao que the corresponde na referida grelha; 

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

apenas e discriminada a durar;ao em dias, e atribuido urn total de 6 horas por cada dia de 

formar;ao, de modo a ser possivel converter em horas a respetiva durar;ao; 

d) Quante a Formar;ao Profissional prevista no ponto 3.2.1.1., em cujos certificados nao 

seja indicada a durar;ao, em horas ou dias, e atribuido urn total de 6 horas, de modo a ser 

possivel converter em horas a respetiva durar;ao; 

e) No caso de, apesar de a Formar;ao Profissional prevista no ponto 3.2.1.1. se encontrar 

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

horas efetivamente assistidas, sera este ultimo 0 contabilizado. 

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

funr;6es com incidencia sobre a execur;ao de atividades inerentes ao posto de trabalho e o 

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

candidate no exercicio de funr;6es inerentes a categoria de Assistente Operacional, desde 

que respeitantes a atividade de condutor de maquinas pesadas e veiculos especiais, numa 

escalade 0 a 20 valores, do seguinte modo: 

3.3.1. Ate urn ano de experiencia profissional em Servir;os da Administrar;ao 

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

3. 3. 2. Por cad a a no complete a mais de experiencia profissional em Servir;os da 

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

3. 3. 3. Para efeitos de valorar;ao da Experiencia Profissional, esclarece-se que s6 sera 

valorada a experiencia profissional devidamente comprovada por documento id6neo e que 

refira expressamente o periodo de durar;ao da mesma e contenha a discriminar;ao das 

funr;6es efetivamente exercidas. 

3.4. Avaliar;ao do Desempenho (AD) relativa ao ultimo periodo de avaliar;ao em que o 

candidate cumpriu ou executou atribuir;ao, competencia ou atividade identicas as do posto 

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

valores. 

3.4.1. Para efeitos de classificar;ao da Avallar;ao do Desempenho, esclarece-se que apenas 

sera considerada a Avaliar;ao do Desempenho devidamente comprovada por documento 

id6neo e que refira expressamente a avaliar;ao final, mediante a respetiva menr;ao 

quantitativa. 
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3.4.2. Caso o candidate 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 no n.o 3 

do artigo 11. o da Porta ria , urn valor positive a considerar na formula classificativa, pelo que 

atribuira 2,5 valores, atendendo ao fixado no sistema integrado de gestae e avaliac;:ao do 

desempenho na Administrac;:ao Publica para o desempenho adequado, previsto na alinea b) 

do n. 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.0 66-B/2012, de 31 de 

dezembro, e aplicada aos servic;:os da administrac;:ao autarquica com as adaptac;:6es 

constantes do Decreto Regulamentar n. 0 18/ 2009, de 4 de setembro. 

3. 5. A classificac;:ao da Avaliac;:ao Curricular e expressa numa escala de 0 a 20 valores, com 

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

ponderada das classificac;:oes dos parametres 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 AVALIA~AO DE COMPETENCIAS (EAC), que visa obter, atraves de uma 

relac;:ao interpessoal, informac;:oes sobre comportamentos profissionais diretamente 

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

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

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

vivenciadas pelo candidate. 

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 

segundo os niveis classificativos de Elevado, Born, Suficiente, Reduzido e /nsuficiente, aos 

quais correspondem, respetivamente, as classificac;:oes de 20, 16, 12, 8 e 4 valores, e 

pretende aferir da presenc;:a ou ausencia das competencias descritas no respetivo perfil. 
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4.2. Cada uma das competencias e avaliada da seguinte forma: 

Detem urn nivel elevado da competencia ....... ............... ... .. ....................... 20 valores 

Detem urn nivel born da competencia ................................. ...................... 16 valores 

Detem urn nivel suficiente da competencia ................................................ 12 valores 

Detem urn nivel reduzido da competencia .................................................. 8 valores 

Detem urn nivel insuficiente da competencia ............................................... 4 valores 

4. 3. A classificac;:ao final da Entrevista de Avaliac;:ao de Competencias resulta da media 

aritmetica simples das classificac;:6es obtidas nos parametres de avaliac;:ao, sendo o seu 

resultado convertido nos seguintes niveis classificativos: 

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

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

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 ...................................................................................................... nivel lnsuficiente. 

4.3 .1, Os niveis classificativos de Elevado, Bam, Su[iciente, Reduzido e Jnsu[iciente 

correspondem, respetivamente, as classificac;:6es de 20, 16, 12, 8 e 4 valores, para efeitos 

de classificac;:ao final da Entrevista de Avaliac;:ao de Competencias. 

4.4. Durac;:ao aproximada da Entrevista de Avaliac;:ao de Competencias: 1 hora e 30 minutes. 

5.EXAME MEDICO (EM), em que se pretende avaliar as condic;:6es de saude fisica e psiquica 

dos candidates exigidas para o exercicio da func;:ao. 

5.1 0 exame medico sera realizado atendendo ao estabelecido para os condutores de 

veiculos da categoria C no Regulamento de Habilitac;:ao Legal para Conduzir, aprovado pelo 

Decreto-Lei n. o 138/2012, de 5 de julho, na redac;:ao atual (RHLC). 

Os criterios clinicos avaliados no Exame Medico tem tambem em conta os Riscos 

Profissionais identificados na Avaliac;:ao de Riscos, assim como os indicadores de Saude 

Ocupacional do Departamento Saude Higiene Seguranc;:a do Municipio. 

5.1.1 Os anexos V e VI do Regulamento da Habilitac;::ao Legal para Conduzir (RHLC), fixam os 

requisites minimos de aptidao fisica, mental e psicol6gica, exigidos aos condutores. 

Assim, na verificac;:ao dos requisites minimos de aptidao fisica, mental e psicol6gica os 

candidates serao questionados acerca da existencia previa de: 

- Relat6rio de Avaliac;::ao Psicol6gica (a que se refere o n. 0 2 do artigo 26° do RHLC) 
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- Relat6rio de Avalia~ao Fisica e Mental e Atestado Medico (a que se refere o n_ • 1 do artig/.___...-

260 do RHLC). 

5.1.2 Requisites clinicos do RHLC - Sao assumiqos com fundamentos dos Requisites clinicos 

do Exame Medico os exigidos pela Direc;:ao Geral de Saude (DGS) no modele de " exame 

medico de condutores de veiculos a motor" de que se salientam as subsecc;:oes de requisites 

clinicos: 

Visao -Acuidade Visual; Visao Monocular; Diplopia; Campo Visual e Visao Periferica; Visao 

das Cores; Visao crepuscular; Doenc;:a Oftalmol6gica Progressiva; 

Audic;:ao; Aparelho de Locomoc;:ao -Membros; Coluna Vertebral; Doenc;:as e pareceres de 

outras especialidades medicas; Doenc;:as Cardiovasculares; Diabetes mellitus; Doenc;:as 

Neurol6gicas; Sindroma da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS); Epilepsia; Perturbac;:6es 

Mentais; lnsuficienda Renal; Transplantes; Disposic;:6es diversas - Outras incapacidades; 

Habitos - Alcool; Drogas e/ ou Medicamentos; Outras Situac;:6es; Resultado favoravel do 

exame ou avaliac;:ao psicol6gica. 

5.1.3 Outros lndicadores de Saude Ocupacional e Exames Complementares de Diagn6stico: 

Questionarios de lndicadores de saude geral e de Saude Ocupacional: AUDIT C, Teste 

Fagerstrom, Teste Richmond, ASSIST, Questionario da qualidade do sono e Questionario 

STOP-Bang, questionario de Les6es Musculo-esqueleticas Ligadas ao Trabalho (LMELT) e 

antecedentes profissionais. Plano Nacional de Vacinac;:ao atualizado. 

Exames Analiticos Gerais: Hemograma complete, Glicemia, Creatinina, Gama GT, Colesterol 

Total , Colesterol HDL, Trigliceridos, Acido urico. Urina II. 

Exames Analiticos Especificos: pesquisa de imunidade HB (Ate Anti·HBs). 

Rastreio visual com escalas ou com lentes: escala optometrica de Snellen, Wecker, Testes 

de visao cromatica de Ishihara, avaliac;:ao do campo visual. 

Rastreio da acuidade auditiva: audiograma tonal (dependendo do exame objective do 

medico poderao ser pedidos outros exames complementares ou pedidos pareceres de outras 

especialidades). 

Rastreio da func;:ao Cardiaca: electrocardiograma simples (dependendo do exame object ive 

do medico poderao ser pedidos outros exames complementares ou pedidos pareceres de 

outras especialidades). 

Rastreio de patologia pulmonar ativa: RX T6rax PA (complementarmente ao Exame 

Objective do medico); eventual Espirometria simples (dependendo do exame objective do 

medico poderao ser pedidos outros exames complementares ou pedidos pareceres da 

especialidade de Pneumologia). 
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Rastreio de LMEL T: Lesoes Musculo-esqueleticas Ugadas ao Trabalho: RX Co luna vertebral 

total em carga (2 planos), RX Joelhos (2 planos). 

5.1.4 Exame Objetivo: Anamnese, Exame ectoscopico (pele e mucosas saudaveis), Exame 

neurologico sumario, Exame do aparelho respiratorio, Exame do aparelho cardiovascular, 

Exame do aparelho digestive, Exame oftalmologico, Exame otorrinolaringologico, Exame do 

aparelho osteoarticular, Exame estomatologico, Exame biometrico. Avaliac;ao do 

desenvolvimento de referencia para a idade e sexo, da func;ao end6crina e metabolica. 

5.1 .5 Criterios clinicos a pesquisar na avaliac;ao clinica: 

Doenc;as infecciosas e parasitarias, Neoplasias (Tumor maligno em qualquer localizac;ao ou 

evoluc;ao; Tumores benignos causadores de perturbac;oes funcionais que representem risco 

acrescido para o trabalhador). 

Doenc;as do sangue, 6rgaos hematopoeticos e outras situac;oes envolvendo mecanismos 

imunitarios com risco acresddo para o trabalhador no servic;o. 

Doenc;as endocrinas, nutricionais e metabolicas com compromisso da capacidade funcional e 

risco acrescido para a atividade do trabalhador no servic;o. 

Perturbac;oes mentais e do comportamento com risco acrescido para a atividade do 

trabalhador no servic;o ou para terceiros. 

Doenc;as do sistema nervoso com compromisso da capacidade funcional e com risco 

acrescido para a atividade do trabalhador no servic;o. 

Doenc;as do olho e anexos com perturbac;ao da visao e risco acrescido para a atividade do 

trabalhador no servic;o ou de terceiros. 

Doenc;as do ouvido e ap6fise mastoideia com perturbac;ao da func;ao auditiva ou do 

equilibria com risco acrescido para a atividade do trabalhador no servi<;o ou de terceiros. 

Doenc;as do aparelho circulatorio com perturbac;ao funcional de risco acrescido para a 

atividade do trabalhador no servic;o ou para o risco de terceiros. 

Doenc;as do aparelho respiratorio, com caracterizac;ao profissional ou nao, que representem 

risco acrescido para o trabalhador no servic;o. 

Doenc;as do aparelho digestive causadoras de disfunc;ao profissional e que representem com 

risco acrescido para a atividade do trabalhador no servic;o. 

Doenc;as de pele e tecido celular subcutaneo, com caracterizac;ao profissional ou nao, que 

representem risco acrescido para o trabalhador no servic;o. 

Doenc;as do sistema musculo-esqueletico e tecido conjuntivo, que representem risco 

acrescido para o trabalhador no servic;o. 
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Ooenc;:as do aparelho geniturinario, que pelas suas caracteristicas representem importante 

disfunc;:ao nao compativel como servic;:o au risco acrescido para o trabalhador na atividade. 

Malformac;:6es congenitas e anomalias cromoss6micas, que representem disfunc;:ao relevante 

au risco acrescido para o trabalhador na atividade. 

Traumatismos, intoxicac;:6es e outras les6es de causa externa que provoquem perturbac;:ao 

funcional relevante au risco acrescido para o trabalhador na atividade do servic;:o. 

Sintomas, sinais e anomalias clinicas e laboratoriais sem significado clinico definido e de 

evoluc;:ao imprevisivel com risco acrescido para o trabalhador na atividade. 

5.2.0s candidates devem no Exame Medico, ser portadores de toda a informac;:ao clinica que 

disp6em e de relatOriOS cliniCOS das especialidades medicas que OS assistem. 

5.3. 0 Exame Medico e avaliado atraves das menc;:6es classificativas de Apto e Nao Apto. 

6. ORDENA<;AO FINAL 

6.1 . (ada um dos metodos de selec;:ao e eliminat6rio, pela ordem constante da presente 

ata, considerando-se excluido do procedimento o candidate que nao comparec;a a realizac;ao 

de um metodo de selec;:ao au que obtenha uma valorac;:ao inferior a 9,5 valores, au que 

obtenha a menc;:ao de Nao Apto no Exame Medico, nao lhe sendo aplicado o metodo de 

selec;:ao seguinte. 

6.2. A ordenac;: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 selec;:ao aplicados: 

OF= 0,70 MSOA + 0,30 MSOB 

Em que: 

OF = Ordenac;:ao Final. 

MSOA = Primeiro Metoda de Selec;:ao Obrigat6rio, que consiste em Avaliac;:ao Curricular para 

os candidates que estejam a cumpri r au a executar a atribuic;:ao, competencia au atividade 

caracterizadoras do posto de trabalho em causa, bern como para as candidates em situac;:ao 

de valorizac;:ao profissional que, imediatamente antes, tenham desempenhado aquela 

atribui<;:ao, competencia au atividade (e que nao tenham declarado afastar a aplicac;:ao da 

Avaliac;:ao Curricular no formulario tipo de candidatura) e consiste em Prova de 

Conhecimentos para os restantes candidates. 
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MSOB = Segundo Metoda de Selec;:ao Obrigat6rio, que consiste em Entrevista de Avaliac;:ao de 

Competencias para os candidates que estejam a cumprir ou a executar a atribui c;:ao, 

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

os candidates em situac;:ao de valorizac;:ao profissional que, imediatamente antes, ten ham 

desempenhado aquela atribuic;:ao, competencia ou atividade (e que nao tenham declarado 

afastar a aplicac;:ao da Entrevista de Avaliac;:ao de Competencias no formulario tipo de 

candidatura) e consiste em Avaliac;:ao Psicol6gica para os restantes candidates. 

Il l - CRITERIOS DE ORDENA<;AO PREFERENCIAL 

Subsistindo o empate em caso de igualdade de valorac;:ao na ordenac;:ao final ap6s a aplicac;:ao 

dos criterios de ordenac;:ao preferencial referidos no n. o 1 e na a linea a) do n. o 2 do art igo 

27. 0 da Portaria e nos termos da alinea b) do citado n.0 2, aplicar-se-ao os seguintes 

criterios de ordenac;:ao preferencial : 

1. o - Os candidates com rna is elevada classi ficac;:ao no 2. o metoda de selec;:ao obrigat6rio 

utilizado; 

2. o - Os candidates detentores de urn vinculo de emprego publico por tempo indeterminado, 

ate ao termo do prazo fixado para a apresentac;:ao das candidaturas; 

3. o - Os candidates com mais tempo de experiencia profissional na area de atividade para 

qual o procedimento concursal e aberto, especificamente na recolha de residues s6lidos 

e / ou distribuic;:ao de mercadorias em ci rcui to urbana ate ao termo do prazo fixado para a 

apresentac;:ao das candidaturas; 

4. o - Os candidates com menor idade. 

Nada mais havendo a tratar , foi encerrada a reuniao, de cujo conteudo se lavrou a presente 
ata, que depois de lida e achada conforme, foi assinada e rubricada pelos membros do Juri. 

0 Presidente de Juri A 1. • Vogal Efetiva A 2. o Vogal Efetiva 

Y!:!.~~ves Maria do Carmo Antao Ana Maria Gouveia Rodrigues 
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