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CÂMARA MUNICIPAL DE LISBO A 

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA TÉCNICO SUPERIOR (ARQUIVO) 

ATA N.º 1 

Aos dez dias do mês de julho do ano de dois mil e dezanove, pelas 10h30, reuniu nas instalações da Divisão de 

Arquivo Municipal da Câmara Municipal de Lisboa, sitas no Bairro da Liberdade, Lotes 3 a 6, 1.º piso, em Lisboa, o 

Júri do Procedimento Concursai Comum para Técnico Superior (Arquivo), constituído pela Chefe da Divisão de 

Arquivo Municipal, Maria Helena de Melo Lopes Neves, na qualidade de Presidente, pelo Técnico Superior do 

Arquivo Municipal da Câmara Municipal de Sintra, José Júlio Freire Cardoso, na qualidade de 1.º Vogal Efetivo, e 

pela Técnica Superior (Gestão de �ecursos Humanos) da Direção Municipal de Cultura, Alexandra Rodrigues de 

Figueiredo e Silva, na qualidade de 2.ª Vogal Efetiva, com a seguinte ordem de trabalhos: 

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

Ponto 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; 

Ponto Ili - Estabelecer critérios de ordenação preferencial. 

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

Ponto 1- PERFIL DE COMPETÊNCIAS 

Considerando a caracterização dos postos de trabalho a que se destina o presente procedimento concursai prevista 

no mapa de pessoal do Município de Lisboa, deve ser aferido o seguinte perfil de competências nos candidatos: 

1. Orientação para o serviço público: em que se avalia a capacidade para integrar no exercício da sua atividade

os valores éticos e deontológicos do serviço público e do setor concreto em que se insere, prestando um serviço de 

qualidade orientado para o cidadão; 

2. Análise da informação e sentido crítico: em que se avalia a capacidade para identificar, interpretar e avaliar

diferentes tipos de dados e relacioná-los de forma lógica e com sentido crítico; 

3. Iniciativa e autonomia: em que se avalia a capacidade de atuar de modo independente e proativo no seu dia-a

dia profissional, de tomar iniciativas face a problemas e empenhar-se em solucioná-los; 

l/13 


























