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Procedimento concursal para a constituicêo de reservas de recrutamento para a categoria de Assistente
Operacional (Educacao)
ATA N. 1
Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, pelas dez horas, reuniu nas instalacêes da
Caêmara Municipal de Lisboa, sitas no Campo Grande, n.” 27, Bloco E, 13.0 piso, em Lisboa, o Juri do Procedimento

Concursal para a constituicêo de reservas de recrutamento para a categoria de Assistente Operacional (Educacao),
da carreira geral de Assistente Operacional, constituido pela Têcnica Superior (Administracio Publica, Ciëncias
Politicas e Sociais) Maria Teresa Bustorff Dornellas Cysneiros, na gualidade de Presidente, pela Têcnica

Superior (Historia) Maria Isabel Henrigues dos Santos Mota, 12 Vogal Efetiva, e pela Têcnica Superior
(Engenharia Alimentar) Maria Alexandra da Purificac&o Rodrigues Neto Costa, 2.2 Vogal Efetiva, coma seguinte
ordem de trabalhos:

|- Definir o perfi de competências adeguado ao exercicio da atividade'
II - Fixar os mêtodos de seleGao a utilizar, bem como os respetivos parametros de avaliacêo, a sua
ponderag&o, a grelha classificativa de cada método e o sistema de valoracêo final, -———reee
ee eee

Il —- Estabelecer os critérios de ordenagëo preferencial.

Nestes termos, o juri deliberou, por unanimidade e por votac&o nominal, o seguinte:

|- PERFIL DE COMPETÊNCIAS
Considerando o posto de trabalho do mapa de pessoal do Municipio de Lisboa a gue se destina o presente

procedimento concursal deve ser aferido 0 seguinte perfi de competências nos candidatoS! —————e ee
1. Orientagao para o Servico Publico: Capacidade para exercer a sua atividade respeitando os valores e
normas gerais do serviGo publico e do setor concreto em gue trabalha.

2.

Relacionamento Interpessoal: capacidade para interagir, adeguadamente, com pessoas com diferentes
caracteristicas, tendo uma atitude faciltadora do relacionamento e gerindo as dificuldades e eventuais
conflitos de forma ajustada.

3.

Otimizagao de Recursos: Capacidade para utilizaros recursos e instrtumentos de trabalho de forma eficaz
e eficiente de modo a reduzir custos e aumentar a produtividade.

4.

Responsabilidade e Compromisso com o Servico: capacidade para reconhecer o contributo da sua
atividade para o funcionamento do servico, desempenhando as suas tarefas e atividades de forma diligente
e responsavel.

9.

Orientag&o para a Seguranca: capacidade para compreender e integrar na sua atividade profissional as
normas de seguranga, higiene, satide no trabalho e defesa do ambiente, prevenindo riscos e acidentes

profissionais e/ou ambientais.

| - MÉÊTODOS

DE

SELEGAO

A UTILIZAR,

RESPETIVOS

PARAMETROS

DE

AVALIAGAO,

SUA

PONDERAGAO, GRELHA CLASSIFICATIVA DE CADA MÉTODO E SISTEMA DE VALORAGAO FINAL -————
Com base no perfil de competências definido e considerando o artigo 36. da Lei Geral do Trabalho em Funcêes
Publicas, aprovada em Anexo ê Lei n.” 35/2014, de 20 de junho e no n. 1, do artigo 5. da Portaria n. 125-A/2019,
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de 30 de abril, alterada e republicada pela Portaria n.* 12-A/2021, de 11 de janeiro (adiante designada por Portaria),
gue estabelecem os métodos de selec&o obrigat6rios, consoante a situagao juridico-funcional do trabalhador, bem
como o artigo 6.” da Portaria gue determina guais os mêtodos de selecao facultativos, por remissêo do arligo 32.

da mesma Portaria, atendendo as funGées a exercer pelos candidatos a recrutar, o Juri, deliberou pela aplicaGêo
dos seguintes mêtodos de selecêo:
-Para os candidatos gue estejam a cumprir ou a executar a atribuicêo, competência ou atividade caracterizadoras
do posto de trabalho em causa, bem como para os candidatos em situag&o de valorizag&o profissional gue,

imediatamente antes, tenham desempenhado aguela atribuic&o, competência ou atividade: Avaliac&o Curricular,
Entrevista de Avaliacêo de Competências e Entrevista Profissional de Selecao.
- Para os restantes candidatos: Prova de Conhecimentos, Avaliaco Psicolêgica e Entrevista Profissional de
Selegao.
Estes métodos de seleg&o $&0 valorados através dos seguintes parêmetros de avaliaG8O

reer er

1, PROVA DE CONHECIMENTOS (PC), gue visa avaliar os conhecimentos profissionais e a capacidade para
aplicar os mesmos a situacëes concretas no exercicio da funêo, comporta uma Unica fase, é de realizacao
individual, incide sobre conteidos de natureza genêrica e especifica diretamente relacionados com as exigências
da funao, reveste a natureza te6rica, assume a forma escrita, é efetuada em suporte de papel e é constituida por

guestêes de escolha multipla.
1.1. A prova de conhecimentos incide sobre os seguintes temas e legislacao:
1,1,1, — Direitos e deveres e garantias do trabalhador e do empregador piblico - Artigos 70.2 a 78. da Lei
Geral do Trabalho em Fungêes Publicas aprovada em Anexo & Lei n.” 35/2014, de 20 de junho com as alteragdes
vigentes;

1.1.2. —Direitos e deveres especificos do pessoal nio docente - Capitulo I| do Decreto-Lei n.” 184/2004, de 29
de Julho;
1.1.3. — Estatuto do Aluno e Etica Escolar - Aprovado pela Lei n.” 51/2012, de 5 de setembro com as alteragêes
vigentes;
1.1.4. - Manual de Primeiros Socorros;
1.2. Para efeitos de realizacao da prova de conhecimentos esclarece-se o seguinte:
1.2.1. Durante a realizagêo deste mêtodo de selecëo pode ser consultada a legislacao e a bibliografia referida nos
pontos 1.1.1 a 1.1.4. desde gue nêo anotada nem comentada;

1.2.2. A atualizaca0 da legislacêo referenciada nos pontos 1.1.1 a 1.1.3, ocorrida apos a publicitagêo do presente
procedimento, serê da responsabilidade dos candidatos, sendo sobre a legislacao atualizada gue versarê a prova
de conhecimentos;

1.2.2. A legislag#o mencionada nos pontos 1.1.1 a 1.1.3 encontra-se disponivel no site do Diërio da Republica em
hitp//drept

e

Oo

manual

referdo

no

ponto

114.

https://www.dge.mec.pt/sites/defaulv/files/Esaude/primeirossocorros
pdf.

encontra-se

disponivel

em
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1.3. Na classificagêo da prova de conhecimentos é adotada a escala de 0 a 20 valores, considerando-se a valoraGêo
até as centésimas.

1.4. Durac&o da Prova de Conhecimentos: 60 minutos.

2. AVALIACAO PSICOLOGICA (AP), aue visa avaliar, atravês de técnicas de natureza psicolêgica, aptidêes,
caracteristicas de personalidade e competências comportamentais dos candidatos e estabelecer um prognéstico
de adaptacêo as exigências do posto de trabalho a ocupar, tendo como referência o perfil de competências definido
no ponto |.

2.1. A avaliag&o psicolêgica é valorada através das men6es classificativas de Apto e Nao Apto, e na ultima fase
do metodo, para os candidatos gue o tenham completado, através dos niveis classificativos de Elevado, Bom,
Suficiente, Reduzido e Insuficiente, os guais correspondem, respetivamente, as classificacêes de 20, 16, 12, Be 4
valores.

3. AVALIAGAO CURRICULAR (AC), gue visa analisar a gualificagao dos candidatos, sendo considerados e
ponderados, com base na analise do respetivo curriculum vitae, os seguintes elementos gue se entendem de maior

relevência tendo em conta os postos de trabalho a ocupar:
3.1. Habilitac&o Académica (HA), valorada, numa escala de 0 a 20 valores, do seguinte forma: ———e—erreeeeeess

3.1.1. Pela detengêo da escolaridade obrigatoria legalmente exigida........

ee

19 valores;

3.1.2. Pela detencêo de escolaridade superior & obrigatêria legalmente exigida......

20 valores.

3.1.3. Para efeitos de valorag&o da Habilitac&o Académica, esclarece-se gue sê serê considerada a Habilitac&o
Academica devidamente comprovada por documento idéneo e concluida até ao termo do prazo de apresentagao
de candidaturas.
3.2. FormaGao Profissional (FP), em gue ser&o consideradas as &reas de formaGaoe aperfeigoamento profissional
relacionadas com as exigências e as competências necessêrias ao exercicio da funcao a desempenhar, numa
escala de 0 a 20 valores,

3.2.1. Assim, partindo de uma base de 6 valores a atribuira todos os candidatos, com ou sem formaG&o profissional

ou com formaGao profissional gue nao esteja documentada, ser&o ainda consideradas as seguintes situac6es: -——
3.2.1.1. FormaGêo Profissional diretamente relacionada com o desempenho da funGao, adauirida atraves de ac6es
de formaGêo, seminêrios, col6guios, congressos, simposios, entre outros, do seguinte modo:
-Até 30 horas (inclusive)...

ee ee ee ee ee ee ee

ee ee ee ee ee ee

-De 31 horas até 60 horas (inclusive)...

ee

- De 61 horas até 90 horas (inclusive)...
-De 91 horas até 120 horas (inclusive)...

ee
ee

-De 121 horas até 150 horas (inclusive)...
-De'151,horas ate 200 horas (InelusiVE) ss

ee

Re

“ De 201 horas ate: 250 horas (ineluEVE) ses

ee

ee ee ee ee ee ee ee

Valores:

ee ee ee ee
ee ee ee

SG EG

GEE N EES

ee

8 Valores:

ee ee ee
EE

ee

2 valores;

ee ee

ee
ses

EE EE

5 valores;

ee ee ee ee

6 valores;

Ge N ee ee ee ee ee Re ee 7 valores;
EG GE

EG Ge

ee ee

8 valores;
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Re ek ee ee ee ee Ge ee

10 valores

3.2.1.2. Por cada participagêo em ac6es de formacao, acêes de sensibilizag&o, seminarios, col6guios, congressos,
Simposios,

entre

TUNGBO.... ee

outros,

em

ek ee

area

indiretamente

relacionada

ee Ge eek ee ee Geek ee ene genee engere sae ie ()

com

o

desempenho

da

Valores, até ao maximo de 4 valores.

3.2.1.3. Para efeitos de classificacêo da Formac&o Profissional, a gue se referem os pontos 3.2.1.1. e 3.2.1.2,
esclarece-se o seguinte:
a) Apenas sera considerada a Formacao Profissional devidamente comprovada por documento idêneo e concluida

até ao termo do prazo de apresentacêo de candidaturas;
b) No gue respeita ao ponto 3.2.1.1. o Juri procederê & soma da totalidade das horas freguentadas, atribuindo-lhe
a pontuagêo gue lhe corresponda nas referidas grelhas;
c) Relativamente & Formacao Profissional prevista no ponto 3.2.1.1. em cujos certificados comprovativos apenas é
discriminada a duraGao em dias, é atribuido um total de 6 horas por cada dia de formacao, de modo a ser possivel

converter em horas a respetiva duraG&o e conseduentemente aplicar as referidas grelhas de valora80; ————
d) Nos certificados comprovativos da Formacao Profissional referida no ponto 3.2.1.1. em due nêo seja indicada a

duraGêo, em horas ou dias, é atribuido um total de 6 horas, de modo a ser possivel converter em horas a respetiva
duragao;
e) No caso de, no documento comprovativo de conclusao da Formagêo Profissional referida no ponto 3.2.1.1.
existir discrepência entre o numero total de horas de forma&o e o nimero de horas efetivamente assistidas, sera

este uitimo o contabilizado.
3.3. Experiëncia Profissional (EP), em gue serê considerado o desempenho efetivo de fungées com incidência
sobre a execuGao de atividades inerentes ao posto de trabalho e o grau de complexidade das mesmas, sendo
contabilizado o tempo de experiëncia detido pelo candidato no exercicio de funG6es inerentes a categoria de
assistente operacional, desde gue respeitantes a atividade de educaG&o, numa escala de 0 a 20 valores, do seguinte
modo:

33.1.
as

Alé

um

ano

ARE OE AE EE

de
OO

experiëncia
N

profissional

NE

N

em
N

servicos
OO

da

Administragao
8 valores;

3.3.2. Por cada ano completo a mais de experiëncia profissional em Servicos da Administracêo Publica acrescem
EE

ee

esse
dees ees ees 2 Valores, até ao maximo de 12 valores.

3.3.3. Para efeitos de valoragêo da Experiëncia Profissional sê serê valorada a experiëncia profissional devidamente
comprovada por documento idoneo e gue refira expressamente o periodo de duraGêo da mesma e contenha a

discriminagao das funcOes efetivamente exercidas.
3.4. Avaliacao do desempenho (AD) relativa ao ultimo periodo de avaliagêo, em gue o candidato cumpriu ou
executou atribuigëo, competência ou atividade idênticas as do posto de trabalho a ocupar, multiplicando-se por 4,
de forma a ser expressa numa escala de 0 a 20 valores.
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3.4.1. Para efeitos de classificacêo da Avaliacê0 do Desempenho, esclarece-se gue apenas serê considerada a
Avaliac&o do Desempenho devidamente comprovada por documento idoneo e gue refira expressamente a avaliaca0
final, mediante a respetiva mencao guantitativa.

3.4.2. Caso o candidato nêo possua, por razées gue nio lhe sejam imputêveis, avaliag&o do desempenho relativa
ao periodo a considerar, o Juri deve prever, face ao disposto na alinea c), do n.” 2, do artigo 8.* da Portaria, um
valor positivo a considerar na formula classificativa, pelo gue atribuirê 2,5 valores, atendendo ao fixado no sistema
integrado de gestêo e avaliaga0 do desempenho na Administrac&o Publica para o desempenho adeguado, previsto
na alinea b), do n.” 4, do artigo 50.” da Lei n.” 66-B/2007, de 28 de dezembro, na sua atual redaGao, e aplicada aos
servicos da administragêo autêrguica com as adaptacêes constantes do Decreto Regulamentar n.* 18/2009, de 4
de setembro.

3.5. A classificagêo da Avaliagêo Curricular é expressa numa escala de 0 a 20 valores, com valoracao até as
centésimas, sendo a valoragê0 obtida através da média aritmética ponderada das classificag6es dos parametros a
avaliar, de acordo com a seguinte formula:

AC-0,2HA *0,3FP *0,3 EP *0,2 AD
Em gue:

AC - Avaliagao curricular
HA - Habilitacêo académica
FP - Formagêo profissional
EP - Experiëncia profissional
AD - Avaliac&o do desempenho

4. ENTREVISTA DE AVALIAGAO DE COMPETÊNCIAS (EAC), gue visa obter informacêes sobre comportamentos
profissionais diretamente relacionados com as competências consideradas essenciais para 0 exercicio da funG&o

em apreo.
4.1. A Entrevista de Avaliag&o de Competências, composta por um conjunto de guestoes diretamente relacionadas
com o perfil de competências definido no ponto |, é avaliada segundo os niveis classificativos de Elevado, Bom.
Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos guais correspondem, respetivamente, as classificac6es de 20, 16, 12, Be
4 valores, e pretende aferir a presenga ou ausência das competências descritas no respetivo perfil. ——————re—
4.2. Cada uma das competências é avaliada da seguinte forma:

Detém um nivel elevado da competência ......... ee
Detém um nivel bom da competência .........

es

Detént um nivel insuficiente da competêneid

20 valores

ee

Detém um nivel suficiente da competência .......... ee
Detém um nivel reduzido da competência ........

ee ee ee ee ee

ee ee
sesse

16 valores

ee ee ee ee

12 valores

ee eeee
EE GEE

Ge GEE

EIE EG EE

8 valores
GE

4 valores
sy

|
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4.3 A classificac&o final da Entrevista de Avaliac30 de Competências resulta da mêédia aritméêtica simples das

classificac6es obtidas nos parêmetros de avaliaGao, sendo o seu resultado convertido nos seguintes niveis
classificativos:

lgual ou superior a 18 valoreS ..... sees ees

EE

nivel Elevado;

lgual ou superior a 14 valores e inferior a 18 valoreS ...... ees se esse eek ee ee ee ge ek ek Ga eke eek ek Ge ge ee ER ee nivel Bom;

lgual ou superior a 9,5 valores e inferior a 14 valoreS .....
lgual ou superior a 6 valores e inferior a 9,5 valoreS......
inferior AD VAlOPSE osse

sesse ese ee ek ee eek Ge Geek ee se ee ee ee ee de

nivel Suficiente,

ee ees eke ee ek ee ee ek Ge eek ee ge ek ee ek He eek ge eke nivel Reduzido;

SEER RS VREK EREREGEKER ERGER ERS ERG GER IS RNENSE GAS ERGE EDE GE Ee ES YK POSE SPEKE de

nivel Insuficiente.

4.3.1. Os niveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente correspondem, respetivamente,
as classificacées de 20, 16, 12, 8 e 4 valores, para efeitos de classificacao final da Entrevista de Avaliac&o de

Competências.
4.4. DuraGëo aproximada da Entrevista de Avaliacao de Competências: 1 hora e 30 MINUtOS. -————
5. ENTREVISTA

PROFISSIONAL

DE SELECGAO

(EPS), visa avaliara experiëncia

ee

profissional e aspetos

comportamentais evidenciados durante a interaGao estabelecida entre o juri e o candidato, nomeadamente os
relacionados com a capacidade de comunicacêo e de relacionamento interpessoal.

5.1. A entrevista profissional de seleg&o é avaliada segundo os niveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente,
Reduzido e Insuficiente, aos guais correspondem, respetivamente, as classificacêes de 20, 16, 12, 8 e 4 valores. —
5,2, A entrevista profissional de seleg&o pretende avaliar os seguintes parametros:
5.2.1. Interesse e motivaGao profissional:
Avaliar as principais raz6es profissionais elou pessoais da candidatura, procurando aferir as aspirac6es, empenho
e interesse pelas funcées do lugar a prover através de premissas, tais como: vocaGêo profissional; desempenho de
funcê0 adeguada a& sua preparaG&o académica, formativa e profissional; interesse por uma experiëncia diferente;
melhoria

salarial;

proximidade

familiar, descontentamento

profissional;

e conhecimento

em

geral

sobre

as

Autarguias Locais e o Municipio de Lisboa, em particular.

Valoragao:
4 — Nao revelou gualguer interesse e motivag&o profissional para o desempenho da fuNG8O -————eeeeee
ee

8 —- Revelou pouco interesse e motivagao profissional para o desempenho da fuNG&O;
12 - Revelou razoëvel interesse e motivagëo profissional para o desempenho da fuNG8O;

reer
eer

16 - Revelou um bom interesse e motivacao profissional para o desempenho da funG&O; ———ee
EE
20 - Revelou muito interesse e motivaGao profissional para o desempenho da fuNGBO. ———Reeeee
ee
Ee
5.2.2 Capacidade de express4o e comunicacao:
Aferir da clareza e fluência do discurso, atendendo a logica de raciocinio e a linguagem nao-verbal (postura corporal,

eXpressao oral e adeguacêo do contacto interpessoal).
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Valoracao:
4 — Nêo demonstrou gualguer capacidade de expressêo e comunicacêo;

8 - Demonstrou dificuldade de expressêo e comunicaco;
12 —- Demonstrou razoëvel facilidade de expressêo e comunicag&o;
16 —- Demonstrou boa facilidade de expressêo e comunicaG&o:
20 —- Demonstrou muito boa facilidade de expressêo e comunicag&o.

5.2.3. Aptidêo e conhecimentos profissionais para o desempenho da fuNG&O:

ree

Apreciag&0 da capacidade de adaptaco as tarefas e responsabilidades inerentes & funcêo do posto de trabalho a
ocupar, atendendo & experiëncia e conhecimentos profissionais do candidato no &Ambito da atividade a gue se
destina este procedimento, bem como da capacidade para desenvolver de modo auténomo as respetivas tarefas e

para organizar o trabalho em fungao dos prazos estabelecidos e das exigências de gualidade. ————eeesessse
Valoracao:
4 — Nêo manifestou aptidêo e conhecimentos profissionais para o desempenho da TUNGBO;
reer
8 —- Manifestou insuficiente aptid&o e conhecimentos profissionais para o desempenho da fuNnG&O; ——eeerrerrers
12 —- Manifestou aptidao e conhecimentos profissionais razoëveis para 0 desempenho da funG&O; ————easesss
16 — Manifestou aptidao e conhecimentos profissionais bons para o desempenho da TUNGBO,
ee
20 - Manifestou aptidêo e conhecimentos profissionais muito bons para o desempenho da fUNGBO. — reses
5.2.4. Integracao sécio laboral:

Apreciagêo da capacidade para conhecer e respeitar regras de relacionamento com os restantes trabalhadores €
Superiores hierêrguicos, desenvolver um bom relacionamento interpessoal e trabalhar em grupo/eguipa. -—-——ree
Valorac8o:

4 — Nao manifestou capacidade de integrac&o sécio laboral:
8 — Manifestou pouca capacidade de integrac&o sêcio laboral;

12- Manifestou razoëvel capacidade de integracëo sêcio laboral:
16 — Manifestou boa capacidade de integrag&o s6cio laboral;

20 —- Manifestou muito boa capacidade de integraca0 scio laboral.
9.3. A classificagêo da Entrevista Profissional de Seleca0 resulta da média aritmética simples das classificac6es
dos parêmetros de avaliag&o, sendo o seu resultado convertido nos seguintes niveis classificatiVOS: ———eeressse

lgual ou superior a 18 valoreS......

ee

lgual ou superior a 14 valores e inferior a 18 valoreS.......

ee

ee
ee

nivel Elevado;
EE

lgual ou superior a 9,5 valores e inferior a 14 valoreS.....
lgual ou superior a 6 valores e inferior a 9,5 valoreS......

EE

N EE

EE

nivel Suficiente:

EE EE

EE

nivel Bom;

nivel Reduzido;

N

nivel Insuficiente.

9.3.1. Os niveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzidoe Insuficiente Correspondem, respetivamente,

as classificacoes de 20, 16, 12, 8 e 4 valores, para efeitos de classificac&o final.
79
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5.4. Durac&o aproximada da entrevista profissional de seleg&o: 20 minutos.

6. ORDENAGAO FINAL (OF)

6.1. Cada um dos mêtodos de seleG#o é eliminatêrio, pela ordem constante da presente ata, considerando-se
excluido do procedimento o candidato due nêo comparega a realizag&o de um método de seleG&o ou gue obtenha

uma valoraGêo inferior a 9,5 valores, nao lhe sendo aplicado o mêtodo de seleGëo seguinte. -—————reeesee
6.2. A ordenaG3o final resulta da férmula abaixo indicada e serê expressa na escala de 0 a 20 valores, resultando
da média aritmética ponderada dos resultados obtidos nos métodos de seleGêo aplicadoS:

eer

OF - 0,45 MSOA * 0,25 MSOB * 0,30 EPS
Em aue,
OF - OrdenaGao Final

MSOA - Primeiro Método de Seleg&o Obrigat6rio, gue consiste em Avaliac&0 Curricular para os candidatos gue
estejam a cumprir ou a executar a atribuig&o, competência ou atividade, caraterizadoras do posto de trabalho em
causa, bem como

para os candidatos em situag&o de regualificagao gue, imediatamente antes, tenham

desempenhado aguela atribuig&o, competência ou atividade (e gue nêo tenham declarado afastar a aplicago da
Avaliacëo Curricular no formulêrio tipo de candidatura), e consiste em Prova de Conhecimentos para os restantes
candidatos.

MSOB - Segundo Mêétodo de Selec&o Obrigatêrio, gue consiste em Entrevista de Avaliagêo de Competências para
os candidatos gue estejam a cumprir ou executar a atribuico, competência ou atividade caracterizadora do posto
de trabalho em causa, bem como para os candidatos em situac&o de regualificag#o gue, imediatamente antes,
tenham desempenhado aauela atribuicëo, competência ou atividade (e gue nêo tenham declarado afastar a

aplicacêo da Entrevista de Avaliag&o de Competências no formulêrio tipo de candidatura), e consiste em Avaliagao
Psicol6gica para os restantes candidatos.

EPS - Entrevista profissional de selecêo
II - CRITERIOS DE ORDENAGAO PREFERENCIAL:
Subsistindo o empate em caso de igualdade de valorag&o na ordenaG&o final ap6s a aplicagëo dos critérios de

ordenaGêo preferencial referidos no n.” 1 e na alinea a) do n.* 2 do artigo 27.” da Portaria e nos termos da alinea b)
do citado n.” 2, aplicar-se-&0 os seguintes critérios de preferência na ordenaGao:
1.2 - Os candidatos com mais elevada classificag&o na Entrevista Profissional de Sele680, -——————ee
2% - Os candidatos com mais elevada classificaê&o no segundo método de selegëo obrigatorio (Avaliacao
Psicolégica ou Entrevista de Avaliacêo de Competências);

3% - Os candidatos com mais elevada classificacêo no parametro de avaliacao da entrevista profissional “Interesse
@ motivagëo profissionaf
4.0 - Os candidatos com mais elevada classifica&o no parametro de avaliacao da entrevista profissional “Integracéo

S6cio laboral';
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5.9 - Os candidatos com mais elevada classificacêo no parêametro de avaliac4o da entrevista profissional “Aptidêo e
conhecimentos profissionais para o desempenho da fungêo.

6.” - Os candidatos com mais elevada classificacêo no parêametro de avaliacao da entrevista profissional
“Capacidade de expressêo e comunicacéo”.
Nada mais havendo a tratar, o Juri deu por encerrada a reuniëo, de cujo conteudo se lavrou a presente ata gue,
depois de lida e achada conforme, foi assinada e rubricada pelos seus membros.

A Presidente do Juri,

s

Us

Maria Teresa Bustorff Dornellas Cysneiros

A 1.2 Vogal Efetiva,

tore
bo
DMaria Isabel Henrigues dos Santos Mota

A 2.2 Vogal Efetiva,

Maria Alexandra da Purificacêo Rodrigues Neto Costa
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