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Procedimento concursal para constituicio de reservas de recrutamento na categoria de Assistente
Operacional (Educacëo), tendo em vista a celebragaêo de contrato de trabalho em fungées publicas a termo
resolutivo certo, destinado a gualguer individuo, com ou sem vinculo de emprego publico, para assegurar
necessidades transitêrias

Atan.`1

Aos 3 dias do mês de marco do ano de dois mil e vinte e dois, pelas 15.00h, reuniu nas instalacêes da Camara
Municipal de Lisboa, sitas no Campo Grande, n.” 27, Bloco E, 2.” piso, em Lisboa, o Jiri do Procedimento
Concursal para reservas de recrutamento para a categoria de Assistente Operacional (Educacêo), constituido pela
Técnica Superior (Histêria) Maria Isabel Henrigues dos Santos Mota, na gualidade de Presidente, pela Técnica
Superior (Intervencêo Social), Maria Elisa Ribeiro Vicente de Abreu Gomes, na gualidade de 1. Vogal Efetiva, e
pela Assistente Técnica (Administrativa), Patricia Marina Margues Moreira, na gualidade de 2. Vogal Efetiva, com
a seguinte ordem de trabalfios:
|- Identificar o perfil funcional e os reguisitos de admissêo;
Il - Fixar o método de selec#o a utilizar, bem como os respetivos parametros de avaliacëo, a sua
ponderag#o, a grelha classificativa e 0 sistema de valorag&o final;
III - Estabelecer critérios de ordenaG&o preferencial; e
IV- Esclarecimentos.

Nestes termos, 0 juri deliberou, por unanimidade e por votagao nominal, o seguinte:

|-PERFIL FUNCIONAL, REOUISITOS OBRIGATORIOS DE ADMISSAO E NIVEL HABILITACIONAL

A. Considerado o mapa de pessoal aprovado, o perfi funcional corresponder& ao exercicio de atividades
inerentes a carreira e categoria de Assistente Operacional, nos termos do mapa anexo a gue se refere o n.” 2
do artigo 88. da Lei Geral do Trabalho em Fungêes Publicas (doravante designada por LTFP), aprovada pela
Lei n.* 35/2014, de 20 de junho, na sua redacao atual, correspondente ao grau de complexidade 1,
compreendendo as seguintes fungêes e competências:
- tarefas de apoio a atividade docente de Ambito curricular e de enriguecimento do curriculo; exerce tarefas
de enguadramento e acompanhamento

de criangas e jovens, nomeadamente,

no ambito da animaGëo

socioeducativa e de apoio & familia; presta apoio especifico a criancas e jovens portadores de deficiëncia;
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acompanha as criangas nas atividades educativas e/ou ludica, proporcionando-lhes ambiente adeguado e
controla essas atividades; vigia as criangas durante o repouso e na sala de aula; assiste a crianGas nos
transportes, nos recreios, nos passeios e visitas de estudo; zela pela conservacdo e boa utilizacdo das
instalacêes, bem como do material e eguipamento didatico necessêrio ao desenvolvimento educativo.
B. Ouanto aos reguisitos obrigatorios de admiss4o e gue revestiro carater eliminatêrio:
B.1. Os candidatos deverêo reunir, rigorosa e cumulativamente, os reguisitos gerais até a data limite para
apresentag&o das candidaturas, sob pena de exclusêo, previstos no artigo 17.” da LTFP. A saber:
a) Nacionalidade Portuguesa, duando no dispensada pela Constituic#o, por conveng&o intemacional ou
por iei especial;
b) 18 anos de idade completos;
c) No inibic&o do exercicio de fung6es publicas ou no interdiz&o para o exercicio daguelas due se propêe
desempenhar;

d) Robustez fisica e perfil psiguico indispensaveis ao exercicio das funcêes;
e) Cumprimento das leis de vacinaG&o obrigatêria;
B.2. Os candidatos deverëo, ainda, reunir o seguinte reguisito especifico previsto no n.” 1 do artigo 2.* da Lei
n.” 1134/2009, de 17 de setembro, alterado pela Lei n.” 103/2015, de 24 de agosto: ldoneidade para o exercicio
de funcées gue envolva o contacto regular com menores.
C. O Nivel habilitacional exigido é o da escolaridade obrigatria.
De referir gue:
a) Nêo sera admitida a substituic&o do nivel habilitacional exigido por formaG4o ou experiëncia profissional;
b) Os candidatos possuidores de habilitacêes literêrias obtidas em pais estrangeiro, sob pena de exclusêo,
dever&o

apresentar,

com

a

respetiva

candidatura,

documento

comprovativo

da

@guivalência/reconhecimento dessa habilitacdo estrangeira a habilitago do sistema educativo português.

II - MÉÊTODO

DE

SELEGAO

A

UTILIZAR,

RESPETIVOS

PARAMETROS

DE

AVALIAGAO,

SUA

PONDERAGAO, GRELHA CLASSIFICATIVA E SISTEMA DE VALORAGAO FINAL
Considerando o n.” 6 do artigo 36.* da LTFP e o n.” 1 do artigo 5.” da Portaria n.* 125-A/2019, de 30 de abril
(adiante designada por Portaria), o Juri optou pela aplicag&o do mêtodo de selec4o Avaliac#o Curricular (AC), nos
seguintes termos:
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1. AVALIAGAO CURRICULAR (AC), due visa analisar a gualificag&o 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:
1.1. Habilitagao Académica (HA), valorada, numa escala de 0 a 20 valores, da seguinte forma:
1.1.1. Pela deteng&o da escolaridade obrigatêria legalmente exigida.......... eeee

ee 19 valores;

1.1.2. Pela deteng#o de escolaridade superior & obrigatoria legalmente exigida........... ee

ee 20 valores.

1.1.3. Para efeitos de valoracêo da Habilitagëo Académica, esclarece-se gue sê serê considerada a Habilitacao
Académica devidamente comprovada por documento idoneo e concluida até ao termo do prazo de apresentaG&o
de candidaturas.

1.2. Forma@ëo Profissional (FP), em ague ser&o consideradas as areas de formaGao e aperfeicoamento
profissional

relacionadas com

as exigências e as competências

necessêrias ao exercicio da func&o a

desempenhar, numa escala de 0 a 20 valores.
1.2.1. Assim, partindo de uma base de 10 valores a atribuir a todos os candidatos, com ou sem formagêo
profissional ou com forma@gêo profissional gue nêo esteja documentada, serêo ainda consideradas as seguintes
situagdes:
1.2.2. FormacGëo Profissional diretamente relacionada com o desempenho da funGëo, adguirida através de ac6es
de formac#o, seminêrios, coléguios, congressos, simposios, entre outros, do seguinte modo:
TEE

TOR EE

-De 31 horas até 150 horas (inclusive)...
- Superior a 150 hOrAS......

ee ee

ee

2 valores;

ee ee Gee Ge ER ee ek sek Ge ke Re Ge eek gek ek ea gek eke R Roe ses 5 valores;

ee

Re Re

Re ee RA

AA

ek ee Re ee ee ee ee ee ee ke ee Nee ee ee

10 valores.

1.2.3. Por cada participac&o em agêes de formacêo, agêes de sensibilizaG#o, seminarios, col6guios, congressos,
simposios,
TT

entre

outros,

em

area

'indiretamente

EE EE

relacionada
N,

com

o

desempenho

da

0,5 valores, até ao maximo de 4 valores.

12.4. Para efeitos de classificac&o da Formacêo Profissional, a due se referem os pontos 1.2.2. e 1.2.3.
esclarece-se o seguinte:
a) Apenas serê considerada a FormaG#o Profissional devidamente comprovada por documento idoneo e
concluida até ao termo do prazo de apresentac&o de candidaturas;
b) O Juri procederê a& soma da totalidade das horas freguentadas da Formagêo Profissional diretamente
relacionada com o desempenho da funcêo, atribuindo-ihe a pontuacëo gue lhe corresponde na grelha de
valorac&o prevista no ponto 1.2.2;
c)

Relativamente a FormaGêo Profissional diretamente relacionada com o desempenho da funcëo, em cujos
certificados comprovativos apenas é indicada a durac4o em dias, é atribuido um total de 6 horas por cada

dia de formatêo, de modo a ser possivel converter em horas a respetiva durag&o e, conseguentemente,
aplicar a grelha de valoracëo prevista no ponto 1.2.2;
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d) Nos certificados comprovativos da Formag&o Profissional diretamente relacionada com o desempenho da
funcêo, em due no seja indicada a duragëo, 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 conclusêo da Formac&o Profissional, existir discrepência entre
Oo numero total de horas de formac&o e o nimero de horas efetivamente assistidas, serê este Ulimo o
contabilizado;
f

Os valores previstos para a formag&o profissional indiretamente relacionada com o desempenho da
funcêo, no ponto 1.2.3., acrescem aos gue forem atribuidos pela aplicag&o da grelha de valoragëo prevista
no ponto 1.2.2. para a formacao profissional diretamente relacionada com o desempenho da funcêo, até ao
lmite mêximo de 20 valores.

1.3. Experiëncia Profissional (EP), em gue serê considerado o desempenho efetivo de funcêes com incidência
sobre a execug4o 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 funcêes inerentes & categoria de
assistente operacional, desde due respeitantes & atividade de educag4o, numa escala de 0 a 20 valores, de
acordo com a seguinte formula:
EP * (NEP #* DEP) /2
Em gue:
EP * Experiëncia Profissional
NEP * Natureza da Experiëncia Profissional (considerando-se a execuGëo de atividades inerentes ao posto de
trabalho e o grau de complexidade das mesmas)
DEP - Duracêo da Experiëncia Profissional (considerando-se a o tempo de experiëncia detido pelo candidato no
exercicio de funcêes inerentes a& categoria de assistente operacional, desde due respeitantes a atividade de
educaGëo)
1.3.1. Para a valorag&o do subfactor “Natureza da Experiëncia Profissional” ser&o aplicados os seguintes
intervalos, até ao limite de 20 valores:

e

Experiëncia de trabalho com crianGas e jovens com necessidades educativas especiais.......20 valores;

e

Experiëncia de trabalho com criangas @ jOVENS......

ke ee ee Re ee

18 valores;

e

Sem experiëncia na êrea de atividade para gue o procedimento foi aberto......... iese

10 valores.

ee

1.3.2. Para valoracê&o do subfactor “Durac&o da Experiëncia Profissional” serêo aplicados os seguintes intervalos,
até ao limite de 20 valores:

e

Experiënciade trabalho 2 5 aNOS........

ee

e

Experiënciade tabalho 2 3anose €a5 aNOS......

ee Re RR
ee

ee ee

Re

Re AR ee ee ee ee 20 valores;

ee Re ee ee ee 18 valores;
4/6

|

CAMARA

MUN!ICIPAL

e

Experiëncia de trabalho 2 2anose ad aNOS........

e

Experiëncia de trabalho 2 1anoe €a?2aNOS........

e

Experiëncia de trabalho € 1 ano ou sem experiênCia..........
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ee ee ee
ee

#6.

ve

Re ee ee ee ke ee
ee

ee ee ee

ee ee ee ee ee

15 valores;
12 valores;

Re ee 10 valores.

1.3.3. Para efeitos de valorag&o da Experiëncia Profissional, sê ser valorada a experiëncia profissional
devidamente comprovada por documento idéneo e due refira expressamente o periodo de duracêo da mesma e
contenha a indicaG&o das funcdes efetivamente exercidas.
1.4. A classificagêo da Avaliagëo Curricular é expressa numa escala de 0 a 20 valores, com valoracêo até as
centésimas, sendo a valorac&o obtida através da média aritmética ponderada das classificagêes dos parametros a
avaliar, de acordo com a seguinte férmula:
AC-(HA*FP *2EP)/4
Em gue:
AC - Avaliaga0 curricular
HA - Habilitacëo académica
FP # Formac4o profissional
EP - Experiëncia profissional

1.5. ORDENAGAO FINAL (OF)
A ordenag&o

final dos candidatos,

aprovados

no método

de selegëo

aplicado,

serê efetuada

por ordem

decrescente do resultado obtido na Avaliagëo Curricular, expresso na escala classificativa de 0 a 20 valores,
através da aplicac3o da seguinte férmula:
OF sAC
Em gue,
OF - Ordenagëo Final
AG - Avaliacê0 Curricular

II - CRITÊRIOS DE ORDENAGAO PREFERENCIAL:
Em caso de igualdade de valorag&o apos a aplicac&o dos critérios de ordenacëo preferencial referidos no n.” 1 do
artigo 27.” da Portaria, serêo adotados, de acordo com o previsto na alinea b), do n.” 2, do citado artigo 27.5%, os
seguintes critêrios de ordenacao preferencial:
1.* A classificac&o mais elevada atribuida na Experiëncia Profissional (EP);
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2.” A Habilitacêo Académica (HA) mais elevada;
3.0 O maior nimero de horas de formag&o profissional diretamente relacionada com o desempenho da
fungêo;
4.% O maior nimero de meses de experiëncia profissional em fungêes inerentes & categoria de assistente
operacional, desde gue respeitantes a atividade de educacëo.
IV- ESCLARECIMENTOS
1.

O método de selecao é eliminat6rio, considerando-se excluido do procedimento o candidato aue obtiver
uma valoragêo inferior a 9,5 valores.

2.

De acordo com o preceituado no artigo 22.” da Portaria, os candidatos excluidos ser&o notificados para a
realizacêo da audiëncia prêvia, nos termos do Cédigo do Procedimento Administrativo.

3.

Nos termos do artigo 3.% do Decreto-Lei n.” 29/2001, de 3 de fevereiro, a guota a preencher por
candidatos com deficiëncia, cujo grau de incapacidade for igual ou superior a 60%, serê fixada de acordo
com os postos de trabalho gue vierem a ser ocupados com recurso a esta reserva de recrutamento.
Nos termos do disposto na alinea $) do n.” 2 do artigo 14.* da Portaria e no n.* 2 do artigo 4. do
Deereto-Lei n.” 29/2001, compete ao juri verificar a capacidade dos candidatos com deficiëncia para
exercerem a funcêo inerente aos postos de trabalho nos termos da legislag3o em vigor.

Nada mais havendo a tratar, o Juri deu por encerrada a reuniëo, de cuio conteudo se lavrou a presente ata gue,

depois de lida e achada conforme, foi assinada e rubricada pelos membros do Jari.

A Presidente do Juri

Maria Isabel Henrigues dos Santos Mota

A 1.2 Vogal Efetiva
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Maria Elisa Ribeiro Vicente de Abreu Gomes

A 2. Vogal Efetiva
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Patricia Marina Margues Moreira
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