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MUNICiPIO DE VILA VELHA DE RODAO
CAMARA MUNICIPAL

Procedimento Concursal para Regularizagao Extraordinaria de

Vinculos

Precarios para a ocupagao de 15 postos de trabalho na carreira/categoria de

assistente operacional para as areas da jardinagem, obras, cantoneiros de
limpeza e Piscinas, na modalidade de contrato de trabalho em fungoes publicas
por tempo indeterminado.
ANEXO A ATA N.° 1 DO JORI

De acordo corn o disposto no artigo 10.0 numeros 1 e 6 da Lei 112/2017 de 29 de
dezembro, e da Portaria 125-A/2019, de 30 de abril, o Jun do procedimento estipula

as regras a que vai obedecer a Avaliacao Curricular dos candidatos, bem como a
Entrevista Profissional de Selecao, se a mesma houver lugar.

1

AVALIAcA o CURRICULAR

1.1 A avaliagao curricular

visa

analisar a qualificacao dos candidatos,

designadamente a habilitagao literaria e/ou profissional, percurso profissional,
relevancia da experiencia adquirida e da formagao realizada, bem coma do tipo

de funcoes exercidas.
1.2 Pode ser opositor ao concurso quern, embora nao possuindo as habilitacoes
minimas exigiveis em funcao da idade, seja detentor de experiencia profissional
superior a dais anos em trabalho identico ou equiparavel ao posto de trabalho a

que se candidata.
1.3 A avaliacao curricular sera efetuada mediante a valoracao das habilitacoes
literarias, da formacao profissional e da experiencia profissional de acordo corn

a formula que se segue:

AC = (HL + FP + 2EP) / 4
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Em que:

AC = Avaliagao Curricular
HL = Habilitagoes Literarias
FP = Formagao Profissional
EP = Experiencia Profissional

1.4 HABILITACOES LITERARIAS
a) Para os candidatos que possuam,
i.
ii.

Escolaridade obrigatoria: 12 valores

Acrescem dois valores por cada ano completo de escolaridade a
mais, ate ao maximo de 20.

b) Aos candidatos que concorram corn substituicao das habilitagOes literarias

por experiencia profissional é atribuida a cotagao de 12 valores neste
mesmo iten.

1.5 FORMAcA0 PROFISSIONAL

Sera tido em conta a formagao obtida desde 2012, inclusive, em areas relevantes
para o desempenho da funcao a que se candidatou, nos seguintes termos:
a) Sera atribuido 10 valores aos candidatos que nao apresentem formacao;

b) Sera° atribuidos 4 valores por cada 3 horas de formagao relevante para a
funcao a desempenhar, ate ao limite de 12 valores.

1.6 EXPERIENCIA PROFISSIONAL

E ponderado o tempo de servigo prestado em atividade, competencia ou

atribuicoes desempenhadas na area para que o procedimento foi aberto, nos
seguintes ternnos:

a) Experiencia inferior a 1 (um) ano — 8 valores;
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b) 1 ano de experiencia — 10 valores,
c) Por cada 6 meses a mais — 2 valores ate ao limite de 20 valores

2

ENTRE VISTA PROFISSIONAL DE SELEcA0

2.1 A entrevista profissional de selecao sera utilizada desde que exista mais do que

urn concorrente e visa avaliar, de forma objetiva e sistematica, aspetos
comportamentais evidenciados durante a interacao estabelecida entre o
entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os relacionados corn a

capacidade de expressao e comunicagao, de relacionamento interpessoal e
motivacao.
2.2 A entrevista profissional de selegao sera avaliada segundo os niveis

classificativos de Elevado, Born, Suficiente, Reduzido e lnsuficiente, aos quais
correspondem, respetivamente, as classificagoes de 20,16, 12, 8 e 4 valores e o

resultado final da entrevista e obtido atraves da media aritmetica simples das
classificagoes dos parametros a avaliar.

2.3 A formula a aplicar para o apuramento da classificagao da entrevista
profissional de selegao é a seguinte:

EPS = (CEC + RI + M) / 3

Em que:
EPS = Entrevista Profissional de Selecao
CEC = capacidade de expressao e comunicagao
RI = Relacionamento interpessoal
M = Motivagao

2.4 A entrevista profissional de selegao sera avaliada segundo os niveis

classificativos de Elevado, Born, Suficiente, Reduzido e lnsuficiente, aos quais
correspondem, respetivamente, as classificagOes de 20,16, 12, 8 e 4 valores e o
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resultado final da entrevista é obtido atraves da media aritmetica simples das
classificagoes dos parametros a avaliar.

2.5 Para a realizacao da entrevista profissional de selegao a candidatos que,
eventualmente, apresentem limitacoes ou condicionantes funcionais que nao
permitam o normal recurso a comunicagao oral, deverao ser adotadas medidas
e/ou meios excecionais de interagao, a fim de se conseguir apurar as respostas

as questoes colocadas para efeitos de avaliacao dos criterios indicados no
ponto 2.1.

3

NOTA FINAL

3.1 A nota final é obtida atraves da seguinte formula:

NF = (AC + EPS) / 2

Em que:
NF= NOTA FINAL
AC = Avaliacao Curricular
EPS = Entrevista profissional de Selecao

3.2 Caso exista apenas urn concorrente a nota final sera a atribuida na Avaliagao

Curricular.
3.3 Cada urn dos metodos utilizados é eliminatorio e sera excluido o candidato
que obtenha valoragao inferior a 9,5 valores num dos metodos de selegao.
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