CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA

CONCURSO INTERNO GERAL PARA PROVIMENTO DE TRES LUGARES DE ADJUNTO TECNICO DO
COMANDANTE DO REGIMENTO DE SAPADORES BOMBEIROS DE LISBOA
ATA N. 0 1

Aos cinco dias do mes de janeiro de dois mil e vinte e dois, reuniu na sala de reunioes do quartel do comando do
Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB), sito na Av. D. Carlos I em Lisboa, o juri do concurso interne geral
para provimento de tres lugares de adjunto tecnico do comandante do Regimento de Sapadores Bombeiros de
Lisboa nomeado atraves do despacho de 18 de julho de 2021 do Vice-presidente da CML, da altura, Eng.• Joao
Paulo Saraiva, exarado na INF/36/DMRH/CMU21, de 09 de agosto de 2021, constituido por Tenente-Coronel ENG
Tiago Manuel Batista Lopes, Comandante do RSB, na qualidade de Presidente, Tenente-Coronel ENG Sergio
Miguel Pires Trindade, Adjunto de Opera9i)es Nacional da Autoridade Nacional de Emergencia e Proteyao Civil
(ANEPC) na qualidade de

t• vogal efetivo e por Adjunta Tecnica do RSB,

Carla Teresa Alberto Simoes Boto

Pereira, tecnica superior da Guarda Nacional Republicana, na qualidade de 2.• Vogal Efetiva, com a seguinte
ordem de trabalhos:
- Fixar os metodos de seleyao a utilizar e os parametres de avaliayao, a sua ponderayao, e o sistema de
valorayao final;
- Elaborar proposta de Aviso de abertura do concurso.
I· METODOS DE SELECAO A UTILIZAR, OS PARAMETROS DE AVALIACAO, A SUA PONDERACAO, E 0
SISTEMA DE VALORACAO FINAL

Considerando:
- Que o cargo de adjunto tecnico constitui, como o de comandante e de 2.• comandante, urn cargo do quadro
de comando dos corpos de bombeiros profissionais, e, como estes, os respetivos titulares sao provides em
comissao de serviyo, pelo periodo de cinco anos, renoviwel por igual perlodo, mediante despacho do
presidente da camara municipal (n.• 5 do artigo 7.0 do Decreta-Lei n.• 106/2002, de 13 de abril- estatuto de
pessoal dos bombeiros profissionais da administrayao local, alterado pelo Decreta-Lei n.• 86/2019, de 2 de
julho, seu <Jrtigo 7. 0).
- As funyoes descritas no conteudo funcional correspondente aos corpos de bombeiros profissionais da
administrayao local tal como consta do Anexo I ao Decreta-Lei n.• 106/2002, de 13 de abril.
- Que, por forya do n.• 4 do artigo 7. 0 do Decreta-Lei n.• 106/2002, de 13 de abril, na redayao dada pelo
Decreta-Lei n.• 86/2019, de 2 de julho, o recrutamento para os cargos de adjunto tecnico dos corpos de
bombeiros profissionais e feito, por concurso, de entre trabalhadores da carreira tecnica superior ou da
carreira de bombeiro sapador licenciados, com expenencia de pelo menos quatro anos na carreira, aplicandose ao concurso, nos termos do artigo 8.0 do mesmo diploma, o regime geral de recrutamento e sele9ao de
pessoal para os quadros da administrayao local, relative ao concurso interne geral (n.• 1) sendo metodos de
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selegao, a utilizar cumulativamente e sem caracter eliminat6rio, a avaliagao curricular e a entrevista
profissional de selegao (n.' 2).
- Que a lei nao descreve o conteudo funcional dos adjuntos tecnicos dos corpos de bombeiros profissionais;
- Que, de acordo com a allnea b) don.' 1 do artigo 41.' da Lei n.' 35/2014, de 20 de junho, que aprova a Lei
Geral do Trabalho em Fungoes Publicas (LTFP), as carreiras que ainda nao foram objeto de extingao, de
revisao ou de decisao de subsistencia, designadamente as de regime especial e as de corpos especiais,
como e o caso dos corpos de bombeiros profissionais da administragao local, se regem ate ao inicio da
vigencia da revisao, pelas disposigoes normativas aplicaveis ate 31 de dezembro de 2008, portanto, pelo
Decreto-Lei n.' 204/98, de 11 de julho, adaptado aadministragao local pelo Decreto-Lei n.' 238/99, de 25 de
junho, para os concursos concursais.
- Que, ao recrutamento para o cargo de adjunto tecnico do comandante de corpo de bombeiros profissionais
da administragao local se aplicam, assim, os seguintes normativos: Decreto-Lei n.' 106/2002, de 13 de abril,
com as alteragoes introduzidas pelo Decreto-Lei n.' 86/2019, de 2 de julho; a Lei n.' 35/2014, de 20 de junho
e respetivo anexo (L TFP); eo Decreto-Lei n.' 204/98, de 11 de julho, adaptado aadministragao local pelo
Decreto-Lei n.' 238/99, de 25 de junho.

0 juri entende que se imp6e estabelecer um perfil de competencias dos postos colocados a concurso bem como
as normas relativas aos metodos de selegao a aplicar.
Nestes termos, o Juri deliberou, por unanimidade e por vota9ao nominal, o seguinte:

1- PERFIL DE COMPETENCIAS
Considerando os postos de trabalho do mapa de pessoal do Municipio de Lisboa a que se destina o presente
concurso, deve ser aferido o seguinte perfil de competencias nos candidatos:

1. Conhecimentos Especializados e Experiencia: Conjunto de saberes, informagao tecnica e experiencia
profissional, essenciais ao adequado desempenho das fung6es.
2. Comunicagao: Capacidade para se expressar com clareza e precisao, adaptar a linguagem aos diversos tipos
de interlocutores, ser assertivo na exposigao e defesa das suas ideias e demonstrar respeito e considera9ao pel as
ideias dos outros.
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3. Relacionamento interpessoal: Capacidade para interagir adequadamente com pessoas com diferentes
caracteristicas e em contextos sociais e profissionais distintos, tendo uma atitude facilitadora do relacionamento e
gerindo as dificuldades e eventuais conflitos de forma ajustada.
4. lniciativa e autonomia: Capacidade de atuar de modo independente e proativo no seu dia a dia profissional, de
tamar iniciativas face a problemas e empenhar-se na sua resolugao de forma ponderada e conscienciosa.
5. Planeamento e organizagao: Capacidade para programar, organizar e controlar a sua atividade e projetos
variados, definindo objetivos, estabelecendo prazos e detenninando prioridades.
6. As areas em que se verificam carencias de adjuntos tecnicos no RSB sao as de Operagoes, Prevengao e
Aplicagoes lnformaticas/Sistemas e Tecnologias de lnformagao, para as quais se deve dirigir preponderantemente
o presente concurso considerando-se, assim, relevantes a fonnagao e experiencia profissional nas areas das
Engenharias (civil, eletrotecnica/eletr6nica, infonnatica) e da Protegao e Socorro.

Com base no perfil de competencias definido, da caracterizagao do posto de trabalho e atendendo as fungoes a
exercer pelos candidates a recrutar, o Juri deliberou estabelecer os seguintes parametres de avaliagao para os
metodos de selegao estabelecidos por lei para o presente concurso:

1.

AVALIA9AO CURRICULAR (AC), que visa analisar a qualificagao dos candidates, designadamente a

habilitagao academica ou profissional, percurso profissional, relevancia da experiencia adquirida e da fonnagao
realizada, tipo de fungoes exercidas, com base na analise do respetivo curricula profissional.
Assim, serao considerados e ponderados os seguintes elementos, desde que se encontrem devidamente
comprovados:
1.1.

Hablllta~ao

Academlca (HA) em que se considera a titularidade de graus academicos ou a sua

equiparagao legalmente reconhecida, certificados pelas entidades competentes, avaliados da seguinte
forma:
a.

Grau de licenciado .........................................................................................14 valores;

b.

Grau de Mestre ..............................................................................................15 val ores;

c.

Grau de Doutoramento .....................................................................................17 va!ores.

1.1.1. Acresce uma bonificagao de 3 (tres valores) se urn dos graus academicos obtidos for em areas
consideradas relevantes nos termos do numero 6 do ponto I supra, a saber, areas das engenharias
(civil, eletrotecnica/eletr6nica, informatica) e da Protegao e Socorro;
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1.2. Formagiio Profissional (FP), em que serilo consideradas a formagilo e aperfeigoamento profissional

relacionadas com as exigencias e as competencias necessarias ao exerclcio da fungao a desempenhar,
numa escalade 0 a 20 valores.

1.2.1. Assim, partindo de uma base de 4 valores a atribuir a todos os candidatos, com ou sem formagao
profissional ou com formagao profissional que nao esteja documentada, serao ainda consideradas
as seguintes situagoes:

1.2.1.1. P6s-graduagao ou parte letiva de mestrado, se esta for equivalente a uma p6s-graduagao,
em materia diretamente relacionada com a fungao - areas das engenharias (civil,
eletrotecnica/eletr6nica, informatica) e da Protegao e Socorro - do seguinte modo:

a.

Ate 150 horas (inclusive) ................................................................................3 valores;

b..

De 151 horas a 250 horas (inclusive).............................................................A vaJores;

c.

Superior a 250 horas.....................................................................................5 valores.

1.2.1 .2. P6s-graduagao ou parte letiva de mestrado, se esta for equivalente a uma p6s-graduagilo,
em materia indiretamente relacionada com a fungao nos termos do numero 6 do ponto I
supra, do seguinte modo:

a.

Ate 150 horas (inclusive) ............................................................................1,5 valores;

b.

De 151 horas a 250 horas (inclusive) ............................................................2 valores;

c.

Superior a 250 horas ...................................................................................3 valores.

1.2. 1.3. Formagao Profissional diretamente relacionada com o desempenho da fungao - areas das
engenharias (civil, eletrotecnica/eletr6nica informatica) e da Protegao e Socorro, adquirida
atraves de cursos de formagao, do seguinte modo:
a.

Ate 100 horas (inclusive) ............................................................................0,5 valores;

b.

De 101 horas a 150 horas (inclusive) .............................................................1,0 valor;

c.

De 151 a 200 horas (inclusive) ...................................................................1,5 valores;

d.

De 201 a 250 horas (inclusive).....................................................................2 valores;

e.

De 251 horas ate 300 horas (inclusive) ............................................2,5 valores;

f.

De 301 horas ate 350 horas (inclusive) ...............................................3 valores;

g.

De 351 horas ate 400 horas (inclusive) ............................................ 3,5 valores;

h.

De 401 horas ate 450 horas (inclusive)............................................. 4 valores;

1.

De 451 horas ate 500 horas (inclusive) ........................................... .4,5 valores;

j.

Superior a 500 horas .......................................................................5 valores.

1.2.1 .4. Formagao Profissional indiretamente relacionada com o desempenho da fungao, nos termos
do numero 6 do ponto I supra, adquirida atraves de cursos de formagao, do seguinte modo:

a.

Ate 100 horas (inclusive) ...........................................................................0,3 valores;
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b.

De 101 horas a 150 horas (inclusive) .........................................................0,6 valores;

c.

De 151 a 200 horas (inclusive)..................................................................0,9 valores;

d.

De 201 a 250 horas (inclusive) .................................................................. 1,2 val ores;

e.

De 251 horas ate 300 horas (inclusive) .............................................1,5 valores;

f.

De 301 horas ate 350 horas (inclusive) ............................................1,8 valores;

g.

De 351 horas ate 400 horas (inclusive) ............................................. 2,1 valores;

h.

De 401 horas ate 450 horas (inclusive) ........................................... 2.4 valores;

I.

De 451 horas ate 500 horas (inclusive) ............................................ 2,7 valores;

j.

Superior a 500 horas ......................................................................3 valores.

1.2.2. Para efeitos de classificagao da Formagao Profissional, esclarece·se o seguinte:
a) Apenas serao considerados cursos de formagao profissional devi.damente comprovados por
documento id6neo e realizados nos sete anos anteriores ao !erma do prazo de apresentagao
de candidaturas;
b) 0 Juri procedera asoma da totalidade das horas de formagao, alribuindo·lhe a pontuagao que
lhe corresponde nas referidas grelhas;
c) Nos certific9dos em que apen11s seja discriminada a duragao em dias, eatribuido um total de
6 horas par cada dia de formagiio, de modo a ser possivel converter em horas a respetiva
duragao e, consequentemente, aplicar as referidas grelhas de valoragiio;
d) Nos certificados em que niio seja indicada a duragao, em horas ou dias, e atribuldo um total
de 6 horas, de modo a ser posslvel converter em horas a respetiva duragao;
e) No caso de, no documento comprovativo de conclusao da Formagao Profissional, existir
discrepancia entre o numero total de horas de formagao

e o numero de horas efetivamente

assistidas, sera este ultimo o contabilizado.

1.3. Experiencia Profisslonal (EP), em que sera considerado o desempenho efetivo de fungoes com
incidencia sabre a execugiio de atividades inerentes ao posto de trabalho e o grau de complexidade das
mesmas, sendo contabilizado o tempo de experiencia detido pelo candidate no exerclcio de fungiies
inerentes acategoria de Tecnico Superior, ou na carreira de Bombeiro Sapador, numa escalade 0 a 20
valores, do seguinte modo:
1.3.1. Desempenho de fungoes na carreira de Tecnico Superior ou na carreira de Bombeiro Sapador:
............................................................... 10 valores;

a.

Ate 5 anos (inclusive)

b.

Superior a 5 anos ate 7 anos (inclusive) ............................................ 11 valores;

c.

Superior a 7 anos ate 9 anos (inclusive) ............................................ 12 valores;

d.

Superior a 9 anos ate 11 anos (inclusive)

e.

Superior a 11 anos ......................................................................14 valores.

..................................... 13 valores;
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1.3.2. Desempenho de funGoes, em serviGOS da administraGao autarquica, na area de atividade
diretamente relacionada com as engenharias (civil, eletrotecnica/eletr6nica) e da ProteGiiO e
Socorro:
a.

Sem experiencia ..............................................................................Ovalores;

b.

Ate 5 anos (inclusive) ...........................................................................1 valor;

c.

Superior a 5 anos.............................................................................2 valores.

1.3.3. Desempenho de funGoes de coordenaGi!o:
a.

Sem experiencia

........................................................................0 valores;

b.

Ate 3 anos (inclusive)

c.

Superior a 3 anos

...............................................................0,5 valores;

...........................................................................1 valor.

1.3.4. Desempenho de funGoes em cargos de direGao superior ou de diregao intermedia, ou equiparados,
ou funGoes de chefia, comando ou coordenador de equipas da carreira de Bombeiro Sapador:
a.

Sem experiencia ..............................................................................0 valores;

b.

Ate 3 anos (inclusive) ...........................................................................1 valor;

c.

Superior a 3 anos ate 5 anos (inclusive) ................................................ 2 valores;

d.

Superior a 5 anos .............................................................................3 valores.

1.3.5. Para efeitos de classificaGilO da Experiencia Profissional, esclarece-se o seguinte:
a) Apenas sera considerada a Experiilncia Profissional devidamente comprovada por documento
id6neo e que refira expressamente o periodo de duraGilO da mesma e contenha a
discriminagao das funGoes efetivamente exercidas;
b) Neste criterio de apreciagao apenas e considerado o desempenho de fungoes ao abrigo de
vinculo de natureza publica;
c) No entanto, o desempenho de funGoes ao abrigo de vinculo de natureza privada tambem e
considerado quando, nos termos legals, seja contado como tempo de serviGO prestado na
categoria de origem;
d) Na eventualidade do candidato ter desempenhado funGoes integrado em diversas carreiras
e/ou em diversas entidades, ojuri procedera asoma do tempo de desempenho de funGoes nas
diversas carreiras e/ou nas diversas entidades, atribuindo-lhe a pontuagao que !he
corresponds na referida grelha;
e) Caso o candidato detenha, no mesmo periodo de tempo, experiencia profissional em diversos
serviGos da Administragao Publica, o Juri apenas considerara a experiilncia profissional que
possibilite a atribuiGiiO de uma maior classificagao;
f)

A pontuagao prevista nas grelhas dos pontos 1.3.2 a 1.3.4 acresce

aque for atribulda pelo

desempenho de fungoes na carreira de Tecnico Superior ou na carreira de Bombeiro Sapador

(1 .3. 1).
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1.4. A classificagao da Avaliagao Curricular (AC) e expressa numa escalade 0 a 20 valores, com valoragao
ate as centesimas, sendo a valoragao obtida atraves da media ponderada das classificagoes dos
parametros a avaliar, de acordo com a seguinte formula:
AC = 0,3 HA + 0,3 FP + 0,4 EP
Em que,

2.

•

AC =Avaliagao curricular;

•

HA =Habilitagao academica;

•

FP = Fonnagao profissional;

•

EP =Experiencia profissional.

ENTREVISTA PROFISSIONAL DE SELECGAO (EPS), a realizar pelo Juri, que visa avaliar, numa relagao

interpessoal e de forma objetiva e sistematica, as aptidoes profissionais e pessoais dos candidatos atendendo as
exigencias e responsabilidades dos cargos a prover, bem como ao perfil pretendido.
2.1. A EPS e avaliada numa escalade 0 a 20 valores, com valoragao ate as centesimas, sendo a classificagao
obtida atraves da media ponderada das classificagoes dos parametros a avaliar, atraves da seguinte
formula:
EPS = 0,2 VE + 0,2 LGP + 0,2 PO+ 0,4 CE
Em que:
•

EPS = Entrevista Profissional de Selegao;

•

VE =Visao Estrategica;

•

LGP =Lideranga e Gestao de Pessoas;

•

PO = Planeamento e Organizagao;

•

CE = Conhecimentos e Experiencia.

2.2. A EPS e avaliada de acordo com os seguintes parametros, sendo cada urn deles classificado da seguinte
forma:
2.2.1. Visao Estrategica (VE), parametro em que se pretende avaliar a capacidade para analisar o
ambiente interno e externo, antecipar a sua evolugao e prever os impactos na organizagao e no
servigo, bern como a capacidade para ter uma perspetiva de gestao alargada e direcionada para o
futuro de modo a definir as estrategias e os objetivos de acordo com essa visao, do seguinte modo:
a.

Nao demonstrou possuir capacidade de visao estrategica

...........................0 a 4 valores;

b.

Demonstrou possuir insuficiente capacidade de visao estrategica .................... 5 a 8 valores;

c.

Demonstrou possuir suficiente capacidade de visao estrategica

...................9 a 12 valores;
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d.

Demonstrou possuir boa capacidade de visilo estrategica

e.

Demonstrou possuir excelente capacidade de visilo estrategica

2.2.2.

Lideran~a

........................ 13 a 16 valores;
.................. 17 a 20 valores.

e Gestiio de Pessoas (LGP), parametro em que se pretende avaliar a capacidade

para dirigir e influenciar positivamente os colaboradores, mobilizando-os para os objetivos do
servi90 e da organiza9ilo e estimular a iniciativa e responsabiliza9ilo, do seguinte modo:
a.

Nao demonstrou possuir capacidade de lideran9a e gestao de pessoas ...............0 a 4 valores;

b.

Demonstrou possuir insuficiente capacidade de lideran9a e gestao de pessoas ...... 5 a 8 valores;

c.

Demonstrou possuir suficiente capacidade de lideran9a e gestilo de pessoas ...... 9 a 12 valores;

d.

Demonstrou possuir boa capacidade de lideran9a e gestao de pessoas ............ 13 a 16 valores;

e.

Demonstrou possuir excelente capacidade de lideran9a e gestao de pessoas ...... 17 a 20
valores.

2.2.3. Planeamento e Organlza~ao (PO), parametro em que se pretende avaliar a capacidade para

programar, organizar e controlar a atividade da unidade organica, definindo objetivos,
estabelecendo prazos e determinando priorldades, do seguinte modo:
a.

Nao demonstrou possuir capacidade de planeamento e organiza9ao ....................0 a 4 valores;

b.

Demonstrou possuir insuficiente capacidade de planeamento e organiza9ao ............ 5 a 8 valores;

c.

Demonstrou possuir suficiente capacidade de planeamento e organiza9ao ......... 9 a 12 valores;

d.

Demonstrou possuir boa capacidade de planeamento e organiza9ao ............... 13 a 16 valores;

e.

Demonstrou possuir excelente capacidade de planeamento e organiza9ilo ... 17 a 20 valores.

2.2.4. Conheclmentos e Experiencla (CE), parametro em que se pretende avaliar o conjunto de

saberes,

informa~ilo

tecnica e experlencia profissional, essenciais ao desempenho do cargo a

prover, do seguinte modo:

2.3.
3.

a.

Nao demonstrou possuir conhecimentos e experiencia .................................0 a 4 valores;

b.

Demonstrou possuir insuficientes conhecimentos e experiencia ..................... 5 a 8 valores;

c.

Demonstrou possuir suficientes conhecimentos e experiencia ......................9 a 12 valores;

d.

Demonstrou possuir bons conhecimentos e experiencia ............................. 13 a 16 valores;

e.

Demonstrou possuir excelentes conhecimentos e experiencia ..................... 17 a 20 valores.

Dura~ilo aproximada da entrevista

profissional de sele9ilo: 30 minutos.

SISTEMA DE CLASSIFICACAO FINAL

A classificavilo final dos candidatos expressa-se numa escalade 0 a 20 valores, em resultado da media
aritmetica simples das classificavoes quantitativas obtidas em cada metodo de sele9ao, considerandose exclufdo o candidato que tenha obtido uma valora9ao inferior a 9,5 valores na classificavao final.
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Considera-se tambem excluido do concurso o candidate que nao compare9a

a realizaQilo de urn metoda de

seleQao.

4.

CRITERIOS DE ORDENACAO PREFERENCIAL

Subsistindo o em pate em caso de igualdade de valoraQiio na ordenaQiio final, aplicar-se-ao as seguintes criterios
de preferencia na ordenaQiio:
1.0 - Os candidates com mais elevada classificaQiio na Entrevista Profissional de SeleQao;
2.0 - Os candidates com mais elevada classificaQiio na Experiencia Profissional.

II- AVISO DE ABERTURA
Em conformidade, o Juri elaborou o Aviso de abertura do concurso que se anexa apresents como documento
n.• 1, para o qual remete e aqui da par reproduzido, tendo deliberado submete-lo a aprovaQiio e assinatura da
entidade competente.

Nada mais havendo a tratar, o Juri deu par encerrada a reuniao, de cujo conteudo se lavrou a presente Ata que,
depois de lida e achada conforme, foi, com os documentos anexos, assinada e rubricada pelos membros do Juri.
Da presenta Ata faz parte 1 documento anexo.
As deliberaQ6es foram tomadas par unanimidade e votaQiio nominal.

(Tiago Manuel atista Lopes)
0 1." Vagal Efetivo

A 2.• Vagal Efetiva

/::?1~>;;~~
(Carla Teresa Alberto sf;oes Bolo Pereira)
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