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ATA N.° 1

PRIMEIRA REUNIAO DO JURI DO PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA A
CONSTITUIcA0 DE RELAcA0 JURIDICA DE EMPREGO PUBLIC() POR TEMPO
INDETERMINADO PARA A CARREIRA CATEGORIA DE TECNICO SUPERIOR NA AREA DE

ze, REGIONAL E URBANO
0 LA AVlE.tJ7O. -

I -V—

I. Aos 28 dias do mes de maio de dois mil e dezanove, pelas 10:00 horns, no edificio dos Paws

do Municipio de Vila Velha de Rodao reuniu, pela primeira vez, o juri do procedimento de

contratacao acima referido, nomeado por despacho n.° 045/2019 do Sr. Presidente de Camara

Municipal de Vila Velha de Rodao de 24/05/2019, constituido da seguinte forma: Presidente do

JUri: Arquiteto Paisagista Jose Manuel Lopes Pines, Chefe da DOUA; Vogais efetivos: Eng°

Fernando Bruno Cardoso Fernandes, Tecnico Superior na Camara Municipal de Proenca-a-

Nova, Eng.° Luis Filipe Brazao de Nobrega, Tecnico Superior na Camara Municipal de Vila

Velha de Rociao. 0 Presidente iniciou as trabalhos comecando par designar o secretario, que

sera o primeiro vogal efetivo.

2. A presente reuniao teve par finalidade a definicao das fases e dos metodos de selecao e as

condicoes da sua realizacao, a selegao dos temas a abordar nas provas de selecao, a fixacao

dos parametros de avaliacao, a sua ponderagao, a grelha classificativa e o sistema de

valoragao final de cada metodo de selegao, bem coma do sistema de classificagao final,
incluindo as respetivas formulas, nos termos do n.° 6 do artigo 36 da LTFO e dos artigos 5-0 e

6.° da Portaria 125-N2019 de 30 de abril.

3. 0 conteudo funcional é o constante do mapa de pessoal, que se transcreve:

"Elabora estudos de planeamento territorial, numa aborda gem globalizante, tendo em atencao

o contexto espacial, social e economico; lncrementa a investigagao de situagoes corn

importante impacte territorial e ambiental, incluindo temas como o estudo de aglomerados

urbanos, a anal/se de infraestruturas de transporte, o planeamento rural; Elabora estudos de

planeamento a nivel urbano, numa Otica integrada de planeamento regional e municipal e

participa diretamente na elaboracao de pianos e projetos urbanisticos, corn recurso a
tecnologias apoiadas em sistemas de informagao geografica, cartografia e topografia; Avalia

pianos e projetos urbanisticos e emite as respetivos pareceres; Aprecia, no quadro da gestao

1



MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODA0

CAMARA MUNICIPAL,

urbana, estudos, projetos ou propostas de intervengao urbana, assim como pedidos de
informagao formulados pelo public() e emite os respetivos pareceres; Apoia os servicos

municipals, no ambito das suas atribuicoes e competencias".

4. As candidaturas sera° apresentadas no prazo de 10 (dez) dias Citeis contados a partir da

publicagao no DR., em suporte de papel, e entregues pessoalmente no Servigo de Recursos

Humanos, sito no Edificio da Camara Municipal, das 9:00 as 12:30 horas e das 14:00 as 17:00

horas, ou remetidas pelo correio, em carta registada com aviso de recegao, para: Camara

Municipal de Vila Velha de Rodao, rua de Santana 6030-230 Vila Velha de Rodao, ate ao termo

do prazo fixado para entrega das candidaturas, contando para este efeito a data de registo.

Nao sera° consideradas candidaturas enviadas por correio eletronico.

5. No formulario de candidatura deve constar, sob pena de a mesma nao ser considerada, a

identificagao expressa da referencia do procedimento concursal, o numero, serie e data do

Dian° da Republica e o numero do aviso ou c6digo de oferta na BEP.

6. As candidaturas sera° acompanhadas, sob pena de exclusao, dos seguintes documentos:

6.1 Curriculum Vitae atualizado, dele devendo constar as seguintes elementos: nome,

morada, contactos (incluindo enderego de correio eletronico), nUrnero do cartao de

cidadao, habilitagoes literarias, fungoes que exerce bem como as que exerceu, quando

exista experiencia profissional, com indicagao dos respetivos periodos de duragao e

atividades relevantes, assim como a formagao profissional detida, corn indicagao da

entidade promotora e respetivos comprovativos corn data de frequencia e duracao (em

horas), bem como comprovativos da experiencia e formagao invocados.

6.2 Documento comprovativo das habilitagoes literarias, e, quando for o caso, declaragc5es

de ordens ou associagoes profissionais que atestem as competencias tecnicas exigidas

para o exercicio da fungao a que se candidata.

6.3 No case de candidatos corn vinculo de emprego public°, deve ser entregue declaragao

emitida pelo servigo de origem, devidamente atualizada, da qual constem, de maneira

inequivoca, as seguintes informagoes: modalidade da relagao juridica de emprego public°

que detem, respetiva categoria/carreira e tempo de servigo; conteudo funcional do pasta

de trabalho que ocupa ou que tenha ocupado em anos anteriores e que apresentem
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identidade funcional corn o do posto de trabalho a que se candidata; avaliagao de

desempenho relativa ao ultimo periodo de avaliagao.

6.4 Quaisquer outros documentos que o candidato entenda dever apresentar per considerar

relevantes para apreciagao do seu merito.

7. Deliberou o "Jur definir os metodos de selegao e os criterios e grelhas de classificagao

constantes nos nUmeros seguintes:

7.1. Sera° utilizados dois metodos de selegao obrigatorios e urn facultativo, nos termos a

seguir indicados:

7.1.1. Para os candidatos sem vinculo ou corn vinculo, mas sem identidade funcional, a

formula que traduz a Classificagao Final (CF) é a seguinte:

CF = 0,40*PEC+0,30*AP+0,30*EPS

ern que:

a) Prova Escrita de Conhecimentos (PEC), corn uma ponderagao de 40% e uma

duragao maxima de 120 minutos, corn possibilidade de consulta, desde que nao

comentada ou anotada, devendo os candidatos fazer-se acompanhar da mesma.

E avaliada numa escala de 0 a 20 valores, considerando-se a valoragao ate as

centesimas;

b) Avaliacao Psicologica (AP), corn uma ponderagao de 30%, a realizar per

entidade competente para o efeito e expressa-numa escala de 0 a 20 valores;

c) Entrevista Profissional de Selegao (EPS), corn uma ponderacao de 30%,

avaliada numa escala de 0 a 20 valores, que visa, atraves de uma relagao

interpessoal, obter informagoes sobre comportamentos profissionais

diretamente relacionados corn as competencias essenciais para o exercicio da

funcao.

7.1.2. Para os candidatos que sejam titulares da categoria ou estejam a cumprir ou

executar a atribuicao, competencia ou atividade caracterizadoras do posto de

trabalho ern causa, bem como para os candidatos colocados ern situagao de

requalificagao que, imediatamente antes, tenham desempenhado aquela atribuicao,
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competencia ou atividade, os metodos de selegao, quando nao afastados, por

escrito, pelos mesmos candidatos, sao os constantes na seguinte formula, que

traduz a Classificagao Final (CF):

CF = 0,35*AC+0,35*EAC+0,30*EPS

em que:

a) Avaliagao Curricular (AC), com uma ponderagao de 35% na valoragao final,

incidente especialmente sobre as fungoes que tern desempenhado na categoria

e no cumprimento ou execugao da atribuicao, competencia ou atividade em

causa e o nivel de desempenho nelas alcangado, sendo avaliada numa escala

de 0 a 20 valores, com valoracao ate as centesimas. A classificagao sera obtida

atraves de media aritmetica simples dos parametros a avaliar;

b) Entrevista de Avaliagao de Competencias (EAC), com uma ponderagao de

35% na valoragao final, a realizar por entidade/pessoa com competencia para o

efeito e expressa numa escala de 0 a 20 valores;

c) Entrevista Profissional de Selegao (EPS), corn uma ponderagao de 30% na

valoracao final expressa numa escala de 0 a 20 valores, resultado da media

aritmetica simples dos parametros a avaliar.

7.2 Cada urn dos metodos de selegao, bem coma cada uma das fases que comportem, é

eliminatorio pela ordem enunciada, sendo excluido o candidato que obtenha uma

valoragao inferior a 9,50 valores num dos metodos ou fases, nao lhes sendo aplicado o

metodo ou fase seguintes.

7.3 Sao excluidos as candidatos que nao comparegam a qualquer urn dos metodos de

selegao ou fases.

8. Caracterizacao dos metodos de selegao

8.1. Prova escrita de conhecimentos

a) Tern a duracao maxima de 120 minutos, corn possibilidade de consulta, desde

que nao comentada ou anotada, devendo as candidatos fazer-se acompanhar
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da mesma. E avaliada na escala de 0 a 20 valores, considerando-se a valoragao

ate as centesimas;

b) A prova escrita é composta por uma parte geral, cotada de 0 a 8 valores, que

incidira sobre as materias dos seguintes diplomas legais:

• Constituicao da Republica Portuguesa;

• Lei Geral do Trabalho em Funcoes Publicas - Lei n.° 35/2014, de 20 de junho;

• Regime Juridic° das Autarquias Locais — Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro;

• Lei n.° 66 -B/2007, de 28 de dezembro, na sua atual redagao — Sistema
lntegrado de avaliacao de desempenho na administracao publica CPA,

aprovado pelo D.L. 4/2015 de 7 de janeiro;

• Constituicao da Republica Portuguesa.

c) A prova escrita é ainda composta por uma parte especifica, cotada de 0 a 12

valores, que incidira sobre as materias dos seguintes diplomas legais:

• Lei n.° 31/2014 de 30 de maio, alterada pela Lei n° 74/2017, de 16 de agosto

(Lei de Bases da Politica Publica de Solos, Ordenamento do Territ6rio e de

Urbanismo);

• Decreto-Lei n.° 80/2015 de 14 de maio (Regime Juridic° de Instrumentos de

Gestao Territorial);

• Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro na atual redacao (Regime Juridic°

da Urbanizacao e Edificagao);

• Decreto-Lei n.° 151-B/2013 de 31 de outubro na atual redagao (Regime

Juridic° de Avaliacao de lmpacte Ambiental);

• Decreto-Lei n.° 232/2007 de 15 de junho alterado pelo Decreto-Lei n.°

58/2011, de 04 de maio (Regime Juridic° de Avaliagao Ambiental

Estrategica).

8.2. Avaliagao curricular (quando aplicavel), calculada de acordo corn a seguinte formula:

AC = (HL+FP+EP+AD) / 4
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em que:

a) HL (Habilitagoes Literarias) ponderadas da seguinte forma:

Licenciatura pos-Bolonha - 12 valores

Licenciatura pre-Bolonha ou Licenciatura pos-Bolonha cam mestrado

(integrado, ou nao) - 14 valores

Licenciatura pre-Bolonha corn mestrado - 16 valores

Doutoramento - 18 valores

b) FP (Formagao profissional), em numero de horas, sendo consideradas as areas

de formagao e aperfeigoamento profissional que tenham diretamente a ver corn

o conteudo do posto de trabalho a prover ou sejam relevantes para o mesmo e

que tenham sido realizadas nos ultimos 5 (cinco) anos, corn atribuigao de 2

valores par cada 6 horas de formagao, ate ao limite de 20 valores.

c) EP (Experiencia Profissional), considerando a experiencia profissional

coincidente corn o posto de trabalho a prover, nos seguintes term as:

i) Sem experiencia — 0 valores;

ii) Experiencia ate 1 ano — 8 valores;

iii) Entre 1 e 2 anos de experiencia — 10 valores;

iv) Por cada ano completo de servigo prestado para alem dos 2 primeiros

anos, acresce 1 valor ate ao limite de 10.

d) AD (Avaliagao de desempenho), sendo considerada a classificagao media obtida

nos Ultimos 3 anos em que o candidato desempenhou atividade identica a do

posto de trabalho a ocupar, ajustada a escala de valores da formula, ou seja AD

= Classificagao media dos 3 ultimos anos x 4. Nos termos e em cumprimento do

disposto na alinea c) do artigo 8.° da Portaria 125-A/2019 de 30 de abril, fica

definido que, caso as candidatos nao possuam avaliagao para o period() a ter

em conta, por razoes que nao he sejam imputaveis, ser-lhes-6 atribuida a

pontuagao de 2,5 valores para integrar na formula referida.
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8.3 Avaliagao psicologica

8.3.1 A avaliagao psicologica, realizada por tecnico habilitado para o efeito, avalia,

atraves de tecnicas de natureza psicologica, aptidoes, caracteristicas de

personalidade e competencias comportamentais dos candidatos e estabelece urn

prognostico de adaptagao as exigencias do posto de trabalho a ocupar, tendo como

referencia o perfil de competencias previamente definido.

8.3.2 A avaliagao psicologica permite obter, atraves de uma relagao interpessoal,

informagoes sobre comportamentos profissionais diretamente relacionados corn as

competencias consideradas essenciais para o exercicio das fungoes.

8.4 Entrevista de avaliacao de cornpetencias

8.4.1 A entrevista de avaliagao de competencias, realizada por profissional habilitado

para o efeito, visa obter, atraves de uma relagao interpessoal, informagoes sobre

comportamentos profissionais diretamente relacionados corn as competencias

consideradas essenciais para o exercicio da fungao.

8.4.2 A preparagao e aplicagao deste metodo a cada candidato tera a duragao de 90

minutos.

8.4.3 A avaliagao é feita segundo os niveis de Elevado, Born, Suficiente, Reduzido e

lnsuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as classificagoes de 20,

16, 12, 8 e 4 valores, resultando a nota final da media aritmetica simples das

classificacoes dos parametros avaliados:

a) Orientagao para os resultados: capacidade para concretizar, corn eficacia e

eficiencia, os objetivos do servigo e as tarefas que he sao solicitadas;

b) ln iciativa e autonomia: Capacidade de atuar de modo independente e

proactivo, no seu dia-a-dia profissional, de tomar iniciativas face a problemas e

empenhar-se em soluciona-los;
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c) Responsabilidade e compromisso corn o servico: Capacidade para

compreender e integrar o contributo da sua atividade para o funcionamento do

servigo, exercendo-a de forma disponivel e diligente;

d) Relacionamento interpessoal: Capacidade para interagir adequadamente corn

pessoas corn 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;

e) Tolerancia a pressao e contrariedades: Capacidade para lidar corn situagoes

de pressao e corn contrariedades de forma adequada e profissional;

8.3.4 A nota final da Entrevista de Avaliagao de Competencias, numa escala de zero

a vinte valores sera o resultado da media aritmetica dos 5 parametros.

8.5 Entrevista profissional de selegao

8.5.1 A entrevista profissional de selegao sera realizada nos termos da Portaria 125-

A/2019, pelo Jun i co concurso, na presenga de todos os seus elementos, e é publica;

8.5.2 A entrevista visa avaliar, de forma objetiva e sistematica, as seguintes parametros:

• Capacidade de expressao oral, fluancia e corregao de discurso;

• Motivagao profissional;

• Experiencia profissional;

• Conhecimento do contexto laboral e social associado ao posto de trabalho;

• Sentido critic° e capacidade de adaptagao a novas realidades;

• Disponibilidade e dinamismo;

• Capacidade de relacionamento interpessoal e sociabilidade.

8.5.3 Par cada entrevista deve ser elaborada urns ficha individual, que contenha o

resumo dos temas abordados, as parametros avaliados e a classificagao atribuida

a cada urn, segundo os niveis de Elevado, Born, Suficiente, Reduzido e lnsuficiente,

aos quais correspondem, respetivamente, as classificagoes de 20, 16, 12, 8 e 4

valores.
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8.5.4 0 resultado final da entrevista é obtido atraves da media aritmetica simples das

classificagoes dos parametros avaliados.

9. A Ordenagao Final dos concorrentes é feita, nos termos do artigo 26.° da Portaria 125-A/2019

de 30 de abril, por ordem decrescente da media aritmetica ponderada das classificagoes

quantitativas obtidas em cada metodo de selegao, expressa numa escala de 0 a 20 valores. A

Lista de ordenagao final é unitaria e é elaborada no prazo de 10 dias Oteis apos a realizacao

do ultimo metodo de selegao.

10. Os criterios de ordenagao preferencial sao os previstos na lei, nomeadamente no artigo 27.°

da portaria referida no n.° anterior.

11. As atas do Jun i sao publicitadas no sitio da Internet da Camara Municipal.

12. Em caso de cluvida sobre a situacao descrita pelos concorrentes, o Jun i pode pedir, a cada urn,

a apresentagao de documentos comprovativos das suas declaracoes.

13. A falsa declaragao, por parte dos concorrentes, determina a sua exclusao do procedimento.

14. Os candidatos excluidos serao notificados por uma das formas previstas no artigo 10.0 da

Portaria 125-A/2019.

15. Os candidatos admitidos sera° convocados, atraves de notificagao onde se indique o local,

data e hora em que os para os metodos de selegao tenham lugar.

16. A lista dos resultados obtidos em cada metodo de selegao sera afixada no edificio dos Paws

do Municipio -- 1.° andar e divulgada no sitio da Internet da Camara Municipal.

17. A lista unitaria de ordenagao final dos candidatos, apos homologagao, é afixada em local visivel

e public° das instalacoes do Municipio de Vila Velha de Rada() e disponibilizada na respetiva

pagina eletronica, nos termos do n.° 5 do artigo 28.° da Portaria, sendo publicado urn aviso na

2.a serie do Diario da Republica, corn a informagao da respetiva publicitagao.

18. 0 procedimento concursal é valido para o preenchimento dos postos de trabalho a concurso e

para constituicao de reserva de recrutamento interna, nos termos do artigo 30.0 da Portaria,

sempre que a lista de ordenagao final, devidamente homologada, contenha urn numero de

candidatos aprovados superior ao dos postos de trabalho a ocupar que sera utilizada, sempre
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que, no prazo de 18 meses contados da data homologagao da referida lista, haja necessidade

de ocupagao de identicos postos de trabalho.

19. Sera assegurado o cumprimento das quotas para pessoas corn deficiencia previstas no

Decreto-Lei n.° 29/2001 e no n.° 7 do artigo 11.° da Portaria 125-A/2019.

20. Os candidatos corn deficiencia devem declarar, sob compromisso de honra, o respetivo grau

de incapacidade, o tipo de deficiencia e os meios de comunicagao/expressao a utilizar no

processo de selegao.

21. Nos termos do Despacho Conjunto n.° 373/2000, de 01/03, em cumprimento da alinea h) do

artigo 9.° da Constituicao da Republica Portuguesa "a Administracao Publica, enquanto

entidade empregadora, promove ativamente uma politica de igualdade de oportunidades entre

homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressao profissional, providenciando

escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminagao".

22. Nos termos e em cumprimento do disposto no n.° 1 do artigo 11.0 da Portaria 125-A/2019, o

aviso do procedimento sera publicado na 2.' serie do DR., por extrato, na Bolsa de Emprego

Public° (BEP) e no sitio da Internet do Municipio de Vila Velha de Rodao, por extrato disponivel

para consulta a partir da publicagao na BEP.

0 „it:1h do Concurso

' ' >i-t

(J1 se Manuel Lopes Pires, Presidente)

Q c

(Fernando Bruno Cardoso Fernandes, 10 Vogal efetivo)

(Luis Filipe Brazao de Nbbrega, 2° Vogal efetivo)
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