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CÂJ,\ARA MUHICIPAL DE L.ISBOA 

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA ASSISTENTE OPERACIONAL (JARDINEIRO} 

ATA N.0 1 

(los dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezanove, reuniu nas instalações do Departamento de 

Estrutura Verde, sitas na Avenida Francisco Luís Gonies, n.0 1, Porta 3, Bloco 4.7, em Lisboa, o Júri do 

Procedimento Concursai Comum para Assistente Operacional (Jardineiro}, constituído pelo Diretor do 

Departamento de Estrutura Verde, Engenheiro João Augusto de Carvalho Rodrigues, na qualidade de Presidente, 

pelo Encarregado Geral (Espaços Verdes), Guilherme José dos Santos Teixeira, na qualidade de 1.0 Vogal 

Suplente em substituição do 1.0 Vogal Efetivo, e pela Técnica Superior (Direito}, Marta Luísa Pinto Sequeira dos 

Santos Graça Diogo, na qualidade de 2.ª Vogal Suplente em substituição do 2.0 Vogal Efetivo, com a seguinte 

ordem de trabalhos: 

1- Definir o perfil de competências adequado ao exercício da atividade;

li - Fixar os métodos de seleção a utilizar, bem como os respetivos parâmetros de avaliação, a sua

ponderação, a grelha classificativa de cada método e o sistema de valoração final;

Ili - Estabelecer critérios de ordenação preferencial.

Nestes termos, o júri deliberou, por unanimidade e por votação nominal, o seguinte: 

1- PERFIL DE COMPETÊNCIAS

Considerando a caracterização dos postos de trabalho do mapa de pessoal do Município de Lisboa a que se

destina o presente procedimento concursai, deve ser aferido o seg�inte perfil de competências nos candidatos:

1} Orientação para o Serviço Público: em que se avalia a capacidade para exercer a sua atividade respeitando

os valores e normas gerais do serviço público e do setor concreto em que trabalha.

2) Relacionamento Interpessoal: em que se avalia a capacidade para interagir, adequadamente, com pessoas

com diferentes características, tendo uma atitude facilitadora do relacionamento e gerin.do as dificuldades e

eventuais conflitos de forma ajustada.

3) Otimização 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.

4) Responsabilidade e Compromisso com o Serviço: em que se avalia a capacidade para reconhecer o

contributo da sua atividade para o funcionamento do serviço, desempenhando as suas tarefas e atividades de

forma diligente e responsável.
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