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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO JÚRI DO PROCEDIMENTO CONCURSAL TENDENTE AO 

PROVIMENTO, EM REGIME DE COMISSÃO DE SERVIÇO, DO CARGO DE CHEFE DA DIVISÃO 

DE OBRAS MUNICIPAIS, ABERTO NA SEQUÊNCIA DE DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA, DATADO DE 15 DE SETEMBRO DE 2020 ------------------ 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------- Aos vinte e oito dias do mês de outubro de dois mil e vinte, pelas nove horas e trinta 

minutos, reuniu o Júri do procedimento referenciado em epígrafe, a partir do edifício dos 

Serviços Técnicos da Câmara Municipal de Alcobaça, com a presença do respetivo 

presidente, tendo os dois vogais efetivos participado por recurso a videoconferência. ------ 

 ------- Teve a reunião por finalidade proceder à definição dos critérios, parâmetros e grelha 

classificativa para cada um dos métodos de seleção fixados – avaliação curricular (AC) e 

entrevista pública (EP) – em despacho do Sr. Presidente de Câmara, datado de 15 de 

setembro de 2020, de abertura do presente procedimento concursal. --------------------------- 

 ------- O Júri, levando em consideração a fórmula de apuramento da classificação final (CF) 

dos candidatos definida no mencionado despacho, onde a ponderação de cada um dos 

métodos de seleção é equivalente (CF = 0,5 AC + 0,5 EP), deliberou, por unanimidade e em 

votação nominal, que os critérios, parâmetros e grelha classificativa a aplicar aos métodos 

de seleção serão os definidos em anexo à presente ata, da qual faz parte integrante. ------- 

 ------- Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião, eram cerca das doze 

horas, sendo lavrada a presente ata, que vai ser assinada por todos os membros do Júri 

presentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE DO JÚRI 
 

 
 

(José António Nascimento Peça Chaves Francisco) 
 

VOGAL EFETIVO 
 

 
 

(Abel Fernando Meneses Moutinho) 
 

VOGAL EFETIVA 
 

 
 

(Isabel de Jesus Maurício Quinteiro)  
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ANEXO À ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO JÚRI DO PROCEDIMENTO CONCURSAL TENDENTE 

AO PROVIMENTO, EM REGIME DE COMISSÃO DE SERVIÇO, DO CARGO DE CHEFE DA 

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, ABERTO NA SEQUÊNCIA DE DESPACHO DO SR. 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA, DATADO DE 15 DE SETEMBRO DE 

2020  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

I - Avaliação Curricular 

Na Avaliação Curricular, cujo resultado será expresso na escala de 0 a 20 valores, com 

valoração até às centésimas, serão ponderados os seguintes fatores: Habilitações 

Académicas, Formação Profissional e Experiência Profissional, sendo a expressão da 

classificação obtida através da seguinte média ponderada das classificações dos fatores 

avaliados: 

AC = 0,2 HA + 0,3 FP + 0,5 EP 

em que:  

AC — Avaliação Curricular; 

HA — Habilitações Académicas; 

FP — Formação Profissional; 

EP — Experiência Profissional; 

 

1 - Habilitações Académicas (HA): 

Licenciatura - 16 valores; 

Mestrado - 18 valores; 

Doutoramento - 20 valores. 

 

2 - Formação profissional (FP): Não podendo exceder 20 valores, neste fator serão 

consideradas as ações de formação e aperfeiçoamento profissional, frequentadas nos 

últimos cinco anos, relacionadas com as exigências e as competências necessárias ao 

exercício das funções na área da atividade específica do cargo a prover, bem como o 

aproveitamento em cursos específicos para a alta direção em administração 

pública/autárquica (GEPAL, CEFADAL, PROGAL, etc.), independentemente da data em que 

foram concluídos, de acordo com a seguinte ponderação:  FP = 0,5 F + 0,5 CD 
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em que:  

F — Formação; 

CD — Cursos Dirigentes; 

A classificação no fator Formação (F) é apurada através do número total de horas 

despendidas em ações de formação de relevante interesse par o cargo, frequentadas nos 

últimos cinco anos: 

- 0 horas: 8 valores; 

- Inferior a 21 horas: 10 valores; 

- Entre 21 horas e 35 horas: 12 valores; 

- Entre 36 horas e 70 horas: 14 valores; 

- Entre 71 horas e 210 horas: 16 valores; 

- Entre 211 horas e 350 horas: 18 valores; 

- Mais de 350 horas: 20 valores. 

Sempre que no respetivo certificado não conste o número de horas de duração da 

formação, considera-se que ½ dia equivale a 3,5 horas e 1 dia equivale a 7 horas. 

A classificação no fator Cursos Dirigentes (CD) é apurada através dos seguintes critérios: 

- Não concluiu qualquer Curso Dirigente - 10 valores; 

- Concluiu Curso Dirigente - 20 valores. 

 

3 - Experiência profissional (EP): a determinação da experiência profissional será efetuada 

através da valorização da experiência, em anos completos de serviço, na administração 

pública, em carreiras de grau 3 de complexidade funcional e em cargos dirigentes, de 

acordo com a seguinte ponderação (não podendo em caso algum exceder os 20 valores): 

EP = 0,2 AP + 0,3 C + 0,5 FD 

em que:  

AP — Administração Pública: tempo de serviço na Administração Pública; 

C — Carreira: tempo de serviço em funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo o 

exercício ou provimento seja exigível uma licenciatura; 

FD — Funções Dirigentes: tempo de serviço em cargos de direção de grau idêntico ou 

superior e na área de atividade do cargo a prover; 
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O tempo de serviço em cada um dos parâmetros é calculado através dos seguintes critérios: 

< 2 Anos = 10 valores; 

 2 e < 6 anos = 12 valores; 

 6 e < 10 anos = 14 valores; 

 10 e < 14 anos = 16 valores; 

 14 e < 18 Anos = 18 valores; 

 18 anos = 20 valores. 

A contagem do tempo de serviço será efetuada por anos completos (1 ano = 365 dias). 

 

II - Entrevista Pública 

A Entrevista Pública visa avaliar, numa relação interpessoal, de forma objetiva e 

sistemática, as aptidões profissionais e pessoais de cada candidato, e o enquadramento do 

seu perfil nas exigências e responsabilidades do cargo a prover, através da apreciação dos 

seguintes parâmetros/competências: 

1. Conhecimento do conteúdo funcional do lugar; 

2. Experiência e conhecimentos especializados na área; 

3. Capacidades de: organização e planeamento; análise e sentido crítico; decisão; 

4. Capacidades de: liderança; negociação e persuasão; gestão e motivação de pessoas; 

5. Orientação para a mudança e inovação e visão estratégica; 

6. Sentido de responsabilidade e de serviço público; 

7. Interesse e motivação para o exercício do cargo; 

8. Capacidade de comunicação e de argumentação (expressão e fluência verbais). 

A classificação a atribuir a cada parâmetro decorre de votação nominal e por maioria dos 

membros do júri, conforme a seguinte valoração: 

- Insuficiente: 4 valores;  - Bom: 14 valores; 

- Reduzido: 8 valores;  - Muito Bom: 16 valores; 

- Razoável: 10 valores;  - Elevado: 18 valores; 

- Suficiente: 12 valores;  - Excecional: 20 valores. 

A classificação final deste método de seleção será expressa na escala de 0 a 20 valores e 

resultará da média aritmética simples das classificações obtidas em cada um dos oito 

parâmetros referidos. 
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