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Procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchimento de postos de trabaiho
em regime de contrato de trabaiho em funçöes püblicas por tempo indeterminado para a

carreira e categoria de assistente operacional.

ReuniAo de Jun
Ata 0 1

Ao prirneiro dia do més de fevereiro de dois mu e vinte e urn, reuniu o Jitri do Procedimen
comum de recrutarnento para o preenchimento de urn posto de trabalho em regime de contrato de
funcoes püblicas por tempo indeterminado para a carreira e categoria de Assistente Operacional no
Agruparnento de Escolas de Vila Viçosa, na sala BO-06, presidido pelo Professor Lino Gato, na presenca de
todos os vogais efetivos e suplentes designados pelo Diretor, corn a seguinte ordem de trabaihos:

Ponto urn: Enquadrarnento legal do procedimento concursal;
Ponto dois: CondiçOes de admissAo a concurso;
Ponto três: Forrnalização das candidaturas;
Ponto quatro: Caracterizacao do posto de trabaiho;
Ponto cinco: Método de seleçao e respetivas ponderaçOes;
Ponto seis: Critérios de desempate;
Ponto sete: Condiçoes de exclusão e notificacão dos candidatos;
Ponto oito: Outros assuntos.

Dando cumprimento ao primeiro ponto da ordern de trabaihos, enquadramento legal do
procedimento concursal, o presidente do jt'Iri informou que recebeu o Diretor do Agrupamento de Escolas de
Vila Viçosa, do Subdiretor-Geral da Administracäo Escolar, autorizacão para celebração de dois contratos de
trabaiho em funçOes puiblicas por tempo indeterminado para a carreira de Assistentes Operacionais.

Mais infonnou o presidente do jun que a reserva do procedimento concursal anterior, tarnbérn corn vista
a celebraçao de contratos ern funçOes pñblicas por ternpo indeterminado para a carreira de Assistentes
Operacionais, se mantérn ainda ativa e existe na lista hornologada urn candidato disponIvel para ocupar urn dos
postos agora autorizados - Maria da Conceiçao Nunes Pedras Falé.

Como os restantes trabalhadores que constarn da lista homologada recusaram recrutamento e no podem
ser chamados a celebrar contrato por ternpo indeterrninado, de acordo corn a alInea a) do n.° 2, do artigo 29.° da
Portaria 125-A12019, de 30 de abril, alterada pela Portaria n. 12-A/2021, de 11 de janeiro, sendo retirados da
lista, conforrne deterrnina o ¯0 3 da referida disposiçao legal; e como a lista homologada entretanto se esgotou

e ainda existe uma vaga para ocupar, foi autorizado novo procedimento concursal de acordo corn Portaria 125-
A/2019, de 30 de abril, alterada pela Portaria n. 12-A/2021, de 11 dejaneiro.

Assirn, infonnou o presidente do jun que, nos terrnos da Lei Geral do Trabalho em FunçOes Pi'iblicas
(LTFP), aprovada pela Lei 35/20 14, de 20 dejunho e da Portaria n.° 125-A12019, de 30 de abril, alterada pela
Portaria n° i 2-A/202 1, de 11 de janeiro e por despacho do Diretor do Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa,
no uso das cornpetências que Ihe foram subdelegadas por Despacho O 818-B/202 1, publicado no Diário da
Repüblica, 2 série, n° 12, de 19 de janeiro de 2021, precedido do Despacho Interno n.° 05/21/MEF, de
15/01/2021, de Sua Excelência o Ministro de Estado e das Finanças, de rnodo a possibilitar o recrutarnento de
trabalhadores corn ou sern vInculo de emprego pñblico, de acordo corn os n.os 3 e 4 do artigo 30.° da LTFP, foi
aberto o presente procedimento concunsal.

Assirn, este procedimento concursal comurn, aberto por 10 dias iiteis contados a partir do dia seguinte
ao da sua publicacao em Diário da Repüblica, tern em vista o preenchimento de urn posto de trabalho para as
funçOes correspondentes a categoria de assistente operacional deste Agnupamento de Escolas, na rnodalidade
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de relaçao jurIdica de emprego pñblico por tempo indeterminado, a constituir por contrato de trabaiho em
funcOes püblicas por tempo indeterminado.

0 presidente do jilri informou também que nos termos do disposto no artigo 340 do Regime de
Valorização Profissional dos Trabaihadores com VInculo de Emprego Póblico (RVP), aprovado pela Lei n°
25/2017, de 30 de maio, a Direçao-Geral da Qualificacao dos Trabaihadores em Funçöes Püblicas - INA, emitiu
declaracAo de inexisténcia de trabaihadores em situacäo de valorização profissional para os postos de trabaiho
a preencher.

0 presente procedimento rege-se pelas disposicoes contidas na Lei n.° 35/2014, de 20 de junho, no
Decreto Regulamentar n.° 14/2008, de 31 de juiho, na Portaria n.° 125-A/2019, de 30 de abril, alterada pela
Portaria n.° 12-A/2021, de 11 de janeiro, na Portaria n.° 1553-C/2008, de 31 de dezembro e no Codigo do
Procedirnento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 4/2015, de 7 de janeiro, na sua redaçäo atual.
Nos termos do artigo 160 da Portaria n.2 125-A12019, o presidente dojiiri relembrou que, dado o
caráter urgente do procedimento concursal, as funçoes de jun prevalecem sobre todas as outras.

Seguidamente, passou-se ao segundo ponto da ordem de trabaihos, definindo-se as condiçöes de
admissão a concurso, cujos requisitos implicam:
a) Ser detentor, ate a data limite para apresentacao das candidaturas, dos requisitos gerais de admissäo previstos
no artigo 17.0 da LTFP, nomeadamente:

i) Nacionalidade Portuguesa, quando no dispensada pela Constituiçäo da Repüblica Portuguesa,
por convenço internacional ou por lei especial;

ii) 18 anos de idade completos;
iii) Não inibicäo do exercIcio de funçOes pñblicas ou não interdiço para o exercicio daquelas que se

propöe a desempenhar;
iv) Robustez fisica e perfil psIquico indispensáveis ao exercIcio das funçOes;
v) Cumprimento das leis de vacinaço obrigatoria;

b) Ser detentor da escolaridade obrigatória (considerando a data de nascimento) ou de curso que lhe seja
equiparado, a que corresponde o grau de complexidade 1, de acordo corn o previsto na ailnea a) do n.° 1 do
artigo 86.° da LTFP.
A escolaridade obrigatoria e considerada nos seguintes termos, de acordo corn os respetivos normativos legais,
nomeadamente o Despacho n.2 12643/99, de 22 de junho, e a Lei no 85/2009, de 27 de agosto, em função da
data de nascimento do mesmo, designadamente:

Ate tninta e urn de dezembro de mil novecentos e sessenta e seis, quatro anos de escolanidade;
Entre urn dejaneiro de mu novecentos e sessenta e sete e trinta e urn de dezembro de mit novecentos e
oitenta, seis anos de escolaridade;

¯ A partir de urn de janeiro de mil novecentos e oitenta e urn, nove anos de escolanidade;
¯ A partir do ano letivo dois mu e nove, dois mit e dez, para os alunos matniculados no pnimeiro ou

segundo ciclos do ensino básico, ou no sétimo ano de escolanidade, doze anos de escolaridade.
No entanto, a tItulo excecional, no presente procedimento concursal é admissIvel, em substituiçâio do

nIvel habilitacional, a relevância da formacAo e, ou, expeniência profissionais, conforme o n.° 2 do artigo 340
da LTFP.

Para efeitos do disposto na alinea k) do n.° 4 do artigo 11.0 da Portaria n.° 125-A/2019, de 30 de abril,
alterada pela Portania n.° 12-A/2021, de 11 de janeiro, não podem ser admitidos candidatos que,
cumulativamente, se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categonia e, näo se encontrando em
mobilidade, ocupem idênticos postos de trabaiho previstos no serviço para cuja ocupacão se publicita o
procedirnento ou seja,já sejam detentores de urn contrato na modalidade de relaçAojurIdica de emprego püblico
por tempo indeterminado no mesmo Agrupamento de Escolas ou Escola näo Agrupada.
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Em seguida, passou-se ao terceiro ponto da ordem de trabaihos, fornializaçAo das candidaturas. 0
prazo de candidatura decorre nos 10 dias t'iteis contados a partir do dia seguinte ao da publicacao do presente
aviso na Bolsa de emprego püblico (BEP).
As candidaturas deverão ser submetidas, obrigatoriarnente, mediante preenchimento de formulário próprio
disponibilizado eletronicamente no Sistema Interativo de GestAo de Recursos Humanos da Educaçäo - SIGRHE
> Situacão Profissional > PND - Proc. concursais cornuns > Formulário de candidatura, no portal da Direção
Geral da Administracão Escolar (www.dgae.mec.pt).

As candidaturas são formalizadas por uma das seguintes vias:
- upload dos documentos na referida aplicaçao;
- envio por correio eletrónico, para concursos@esphcastro.pt
- entrega nas instalaçOes do Agruparnento de Escolas, nomeadamente na Escola Secundária Püblia,

Horténsia de Castro, sita na Rua Horta do Reguengo s/n, 7160-201, Vila Vicosa
- envio pelo correio, para a morada acima identificada, em carta registada corn aviso de rececão, dirigi as

ao Diretor do Agrupamento de Escolas ou Escola não Agrupada ate ao ültimo dia do prazo para apresentacAo
das candidaturas.

As candidaturas deverão ser acompanhadas dos seguintes documentos:
- Curriculum Vitae;
- Fotocópia de documento cornprovativo das habilitacOes literárias;
- Certificado do registo criminal, de acordo corn o artigo 2.° da Lei n.° 113/2009, de 17 de setembro;
- Fotocópia dos documentos cornprovativos das acOes de formaçao frequentadas corn indicação da

entidade que as promoveu, perlodo em que as mesmas decorreram e respetiva duração, caso existam;
- Fotocópia dos docurnentos cornprovativos do tempo de serviço exercido que fraduzarn de fonna clara

e inequivoca a(s) atividade(s) exercida(s), o local onde decorreu a atividade e o perIodo de tempo de
serviço prestado;

- Caso seja detentor de relacão jurIdica de ernprego pi'iblico, declaraçAo emitida pelo serviço onde o
candidato se encontra a exercer funçOes, devidamente atualizada e autenticada, onde conste, de forma
inequivoca a modalidade de vInculo de ernprego püblico, bern como da carreira e da categoria de que
seja titular, da posição, nIvel remuneratório e rernuneração base que detém, corn descrição detalhada
das funcOes, atividades, atribuiçOes e cornpetências inerentes ao posto de trabaiho ocupado pelo
candidato, devendo a mesma ser complementada corn informaçao referente a avaliaçao do desernpenho
relativa ao iiltirno perlodo, não superior a 3 anos.
Face ao exposto, nos termos do disposto na alinea a) do 11.0 8 do artigo 20.° da Portaria n.° 125-A/2019,

de 30 de abril, alterada pela Portaria 11.0 12-A1202 1, de 11 de janeiro, a não apresentacão dos documentos
comprovativos do preenchirnento dos requisitos legalmente exigidos e afrás referidos, determina a exclusão dos
candidatos do procedirnento.

A apresentacão de documentaçao de caráter diferente da anteriormente mencionada será analisada e
ponderada em cada caso.

E garantida a reserva de postos de trabaiho para candidatos portadores de deficiéncia corn urn grau de
incapacidade igual ou superior a 60 %, nos terrnos do artigo 3 O do Decreto-Lei n.° 29/2001, de 3 de fevereiro.

Nos termos do n.° 1 do artigo. 6.° do Decreto-Lei 29/2001, de 3 de fevereiro, e para efeitos de
admissão ao concurso, os candidatos corn deficiência devern juntar docurnento comprovativo do grau e tipo de
deficiência.

Assiste ao jun a faculdade de exigir a qualquer candidato, no caso de düvida sobre a situação que
descreve, a apresentacao de documentos comprovativos das suas declaraçOes.

No que concerne o quarto ponto da ordem de trabalhos, caracterizaçâo do posto de trabaiho, definiu-

se o local do exercIcio de funçOes, o Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa e apresentou-se o perfil de
cornpeténcias do posto de trabaiho a ocupar, que se caracteriza pelo exercIcio de funçOes na canneira e categoria
de assistente operacional, tal corno descrito no Anexo referido no n.° 2 do artigo 88.° da LTFP. Assim,
considerarn-se funçOes a desernpenhar pelos assistentes operacionais aquelas que, sendo objetivarnente
exercidas ern estabelecirnentos de ensino, publicos ou privados, ou outros corn iguais valências (agruparnentos
de escolas, escolas não agrupadas, escolas integradas, jardins de infância,...) seguidamente se indicam:
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a) Exercer as tarefas de atendirnento e encaminhamento dos utilizadores das escolas e controlar
as entradas e saldas da escola;

b) Prestar informacOes, utilizar equipamentos de cornunicacäo, incluindo estabelecer ligacOes
telefOnicas, receber e transmitir mensagens;

c) Providenciar a limpeza, arrumaçào, conservação e boa utilização das instalacOes, bern corno
do material e equiparnento didático e informático necessário ao desenvolvimento do process
educativo;

d) Exercer atividades de apoio aos servicos de ação social escolar, laboratórios, refeitório, bar e
bibliotecas escolares, de modo a permitir o seu normal funcionamento;

e) Reproduzir documentos corn utilização de equiparnento prOprio, assegurando a sua
manutencão e gestão de stocks necessários ao seu funcionamento;

f) Participar corn os docentes no acompanhamento das criancas e jovens corn vista a assegurar
urn born ambiente educativo;

g) Cooperar nas atividades que visern a seguranca de criancas e jovens na escola;
h) Prestar apoio e assistência em situacOes de primeiros socorros e, em caso de necessidade,

acornpanhar a crianca ou o aluno a. unidade de prestaca.o de cuidados de saüde;
i) Efetuar, no interior e exterior, tarefas de apoio de modo a permitir o normal funcionarnento dos

serviços.
j) Sem prejufzo da atualizaçAo da tabela remuneratória ünica, os trabaihadores que vierem a

adquirir o direito a celebrar contrato de trabaiho em funçOes püblicas por tempo indeterminado
ficarão posicionados na 4.' posica.o rernuneratOria da categoria de assistente operacional da
carreira corn a mesma designacâo, nIvel 4 da tabela remuneratOria nica, a qual corresponde o
montante pecuniário de EUR: 645,07� (base remuneratória na Administracão Püblica).

Passou-se, seguidamente, ao quinto ponto da ordem de trabaihos, métodos de seleçAo a aplicar. De
acordo corn as orientaçOes provenientes da Direcão Geral de Adminisfracào Escolar, nos termos das ailneas a)
e b) do n.° 1 do artigo 36.° da LTFP e das ailneas a) e b) do n.° 1 do artigo 5¯0 da Portaria n.° 125-A12019, de 30
de abril, alterada pela Portaria 11.0 12-A12021, de 11 de janeiro, aplicam-se os métodos de seleçao obrigatorios
Prova de Conhecimentos (PC) e Avaliaçao Psicológica (AP).

No entanto, aos candidatos que estejam a cumprir ou a executar afribuiçäo, competência ou atividade
caracterizadoras do posto de trabaiho em causa, os métodos de seleção a aplicar são a Avaliaçâo Curricular
(AC) e a Entrevista de Avaliaçâo de Couipetências (EAC), coriforme estabelecido nas alIneas a) e b) do ri.°
2 da referida disposicao legal e das alIneas c) e d) do 1 do artigo 50 da Portaria n.° 125-A12019, de 30 de
abril, alterada pela Portaria n.° 12-A!2021, de 11 dejaneiro.

Assim, aos candidatos que estejam a cumprir ou a executar atribuição, competência ou atividade
caracterizadoras do posto de trabalho em causa on aos candidatos em situação de valorizaçAo profissional
que, irnediatamente antes, tenham desernpenhado as menciofladas atribuiçOes aplicar-se-ao os métodos de
selecão Avaliação Curricular (AC) e Entrevista de AvaliaçAo de Competências (EAC), assiin corno
Entrevista Profissional de Seleçäo (EPS) e, para calcular a Classificação Final, aplicar-se-á a seguinte
formula.

CF = 0,45 AC + 0,25 EAC + 0,30 EPS

A Avaliação curricular (AC) visa analisar a qualificaçäo dos carididatos, designadamente a habilitação
académica ou profissional, percurso profissioflal, relevância da experiência adquirida e da fonnacao realizada,
tipo de funçOes exercidas e avaliaçao de desempenho obtida. Para tal serão considerados e ponderados os
elementos de maior relevância para o posto de trabalho a ocupar, e que obrigatoriamente serão os seguintes:
Habilitação Académica de Base ou Curso equiparado, Experiência Profissional, Fonnaçao Profissiorial e
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AvaliaçAo de Desempenho. Será expressa numa escala de 0 a 20 valores corn valoração as centésirnas, sendo a
classificação obtida através da media aritmética ponderada das classificaçOes dos elementos a avaliar.

A Avaliaçâo Curricular será ponderada de acordo corn a seguinte formula:

AC=(I1AB+2EP+FP+AD)/5

Serão admitidos ao seguinte método de seleçao os candidatos corn c1assificaco igual ou superior a 9,5 pontos.

A HabilitaçAo Académica de Base (flAB) será graduada de acordo corn a seguinte pontuaco:

20 valores - 12° ano de escolaridade ou superior
16 valores - 110 ano de escolaridade
12 valores - 100 ano de escolaridade
8 valores -9° ano de escolaridade
4 valores - 40 ou 6° ano (considerando a escolaridade obrigatoria a data de nascimento)

A Experiência Profissional (EP) será graduada de acordo corn a seguinte pontuacäo e contabilizada
apenas ate 31 de dezembro de 2020:

20 valores - corn experiência de mais de 5475 dias no exercicio de fiincoes inerentes a carreira e
categoria, conforme descritas no aviso de abertura (mais de 15 anos)
16 valores - corn experiência de 3650 a 5474 dias no exercIcio de funçOes inerentes a carreira e
categoria, conforme descritas no aviso de abertura (de 10 a 15 anos)
12 valores - corn experiência de 1825 a 3649 no exercIcio de funcoes inerentes a carreira e categoria,
conforme descritas no aviso de abertura (de 5 a 10 anos)
8 valores - corn experiência de 731 a 1824 dias no exercIcio de funçOes inerentes a carreira e categoria,
conforrne descritas no aviso de abertura (de 2 a 5 anos)
4 valores - corn experiência ate 730 dias no exercicio de funcOes inerentes a carreira e categoria,
conforme descritas no aviso de abertura (ate 2 anos)

A experiência profissional deve ser contabilizada preferencialmente em dias, desde que corn base em
docurnentos que traduzarn de forma clara e inequlvoca a(s) atividade(s) exercida(s), o local onde decorreu a
atividade e o perlodo de tempo de servico prestado. Será considerada como experiência profissional
exclusivarnente aquela que resulte do exercIcio das funçOes inerentes a categoria de assistente operacional, já
descritas anteriormente, objetivamente exercidas em estabelecirnentos de ensino, piiblicos ou privados, ou
outros corn iguais valéncias (agrupamentos de escolas, escolas não agrupadas, escolas integradas, jardins de
infância,.,,).

A FormacAo Profissional (FP) será graduada de acordo corn a seguinte pontuação e será considerada
formaçao diretarnente relacionada corn a area funcional a formaçao na area do auxIlio as práticas educativas, na
area do desenvolvirnento e acompanharnento da criança ejovern e na area da inforrnática na Otica do utilizador:

20 valores - forrnaçao de 100 ou mais horas diretarnente relacionada corn a area funcional
16 valores - formação de 50 a 99 horas diretamente relacionada corn a area funcional
12 valores - formaço de ate 49 horas diretarnente relacionada corn a area funcional
8 valores - formaçao indiretamente relacionada corn a area funcional
4 valores - sem formaçao profissional

0 jiiri deliberou ainda, por unanimidade, que sempre que o documento comprovativo da frequencia de
formacao näo refira a respetiva carga horária, considerar-se-á corno referéncia que o seminário, encontro
temático ou outro corn a duraçao de urn dia corresponderao a seis horas de formaçäo.

A AvaliaçAo do Desempenho (AD) será graduada de acordo corn a seguinte pontuacäo:
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20 valores -Relevante na avaliacao de desempenho relativa ao ültimo perlodo, näo superior a três anos,
em que o candidato curnpriu ou executou atribuicäo, competéncia ou atividade idêntica a do posto de
trabaiho a ocupar
16 valores - Adequado na avaliação de desempenho relativa ao ültirno perIodo, não superior a três
anos, em que o candidato cumpriu ou executou atribuiçäo, cornpetência ou atividade idêntica a do posto
de trabaiho a ocupar
13 valores - Sern avaliação do desempenho ou corn avaliaçAo do desempenho em atividades
distintas das do posto de trabaiho a ocupar
4 valores - Inadequado na avaliação de desempenho relativa ao ültimo perlodo, näo superior a três
anos, em que o candidato cumpriu ou executou atribuiçäo, cornpetência ou atividade idêntica a do posto
de trabaiho a ocupar

A Entrevista de AvaliaçAo de Cornpetências (EAC) visa avaliar, numa relaçao interpessoal,
informacöes sobre comportamentos profissionais diretamente relacionados corn as competéncias essenciais para
o exercIcio da funço, sendo avaliada segundo nIveis classificativos de Elevado, Born, Suficiente, Reduzido e
Insuficiente, aos quais correspondem, respetivarnente, as classificaçOes de 20, 16, 12, 8 e 4 valores. Este método
de seleçao será efetuado pelas psicólogas a exercer funcOes no grupamento, as Dras Angélica Lopes e Joana
Sesifredo.

A Entrevista de Avaliação de Cornpetências (EAC) será ponderada de acordo corn a seguinte
formula:

EAC=(RCS+OOR+RIC+OS+GE)/5

A Responsabilidade e Cornpromisso corn o Serviço (RCS) será graduada de acordo corn a seguinte
pontuacäo:

20 valores - Elevado
16 valores - Born
12 valores - Suficiente
8 valores - Reduzido
4 valores - Insuficiente

A Organizacao e Orientação para os Resultados (OOR) será graduada de acordo corn a seguinte
pontuacAo:

20 valores - Elevado
16 valores - Born
12 valores - Suficiente
8 valores - Reduzido
4 valores - Insuficiente

o Relacionamento Interpessoal e Cornunicaçâo (RIC) será graduado de acordo corn a seguinte
pontuação:

20 valores - Elevado
16 valores - Born
12 valores Suficiente
8 valores - Reduzido
4 valores - Insuficiente
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A Orentação para a Seguranca (OS) será graduada de acordo corn a seguinte pontuacão:

20 valores - Elevado
16 valores - Born
12 valores - Suficiente
8 valores - Reduzido
4 valores - Insuficiente

A Gestão das EmoçOes (GE) será graduada de acordo corn a seguinte pontuacão:

20 valores - Elevado
16 valores - Born
12 valores - Suficiente
8 valores - Reduzido
4 valores - Insuficiente

Na Entrevista de Avaliacao de Competências (EAC) serão atribuldos os niveis classificativos de
Elevado, Born, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondern, respetivarnente, as classificaçOes
de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.

Nos termos do artigo 6.° da Portaria n.° 125-A12019, de 30 de abril, alterada pela Portaria n.° 12-A12021,
de 11 de janeiro, aplica-se tarnbérn o rnétodo de seleçäo Entrevista Profissional de SeleçAo (EPS).

A Entrevista Profissionat de Seleçâo (EPS) visa avaliar de forrna objetiva e sisternática, a experiência
profissional e aspetos cornportarnentais evidenciados durante a interaçao estabelecida entre o enfrevistador e o
entrevistado, nomeadamente os relacionados corn a capacidade de cornunicaçäo e de relacionamento
interpessoal. A entrevista e pñblica, sendo o local, data e hora da sua realizaçäo atempadamente afixados em
local visIvel e püblico nas instalacoes da entidade ernpregadora püblica e disponibilizada na sua página
eletrónica.

A Entrevista Profissional de Seleçäo (EPS) será ponderada de acordo corn a seguinte formula:

EPS=(CEI+MP+QEC+ERP)/4

A Capacidade de Exposicao e InteraçAo (CEI) será graduada de acordo corn a seguinte pontuacäo:

20 valores - Muito boa
16 valores - Boa
12 valores - Satisfatória
8 valores - Näo Satisfatória
4 valores - Scm capacidade

A Motivaçâo Profissional (MP) será graduada de acordo corn a seguinte pontuaçAo:

20 valores - Muito boa
16 valores - Boa
12 valores - Satisfatória
8 valores - Mo SatisfatOria
4 valores - Scm capacidade
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A Qualificaçao para o ExercIcio do Cargo (QEC) será graduada de acordo corn a segumte pontuacao:

20 valores - Muito boa
16 valores - Boa
12 valores - Satisfatória
8 valores - Não Satisfatória
4 valores - Sem capacidade

A Experiência na Resolucâo de Probleinas (ERP) será graduada de acordo corn a seguinte pontuaco:

20 valores - Muito boa
16 valores - Boa
12 valores - Satisfatória
8 valores - Não Satisfatória
4 valores - Sem capacidade

A classificaçao final (CF) dos candidatos expressa-se nurna escala de 0 a 20 valores, corn valoraçao as
centésimas em resultado da media aritrnética ponderada das classificaçOes quantitativas obtidas em cada método
de seleçao.

Aos restantes candidatos aplicar-se-äo os métodos de seleçao Prova de Conhecimentos (PC) e
AvaliaçAo Psicológica (AP), assim corno a Entrevista Profissional de Seleção (EPS) e, para calcular a
Classificaçäo Final, aplicar-se-á a seguinte formula.

CF = 0,45 PC + 0,25 AP ~ 0,30 EPS

A Prova de conhecimentos (PC) visa avaliar os conhecimentos académicos e, ou, profissionais e as
competéncias técnicas dos candidatos necessárias ao exercIcio das funcOes atrás descritas. Será valorada de 0 a
20 valores e corn expressäo ate as centésimas, considerando-se aprovados/admitidos ao processo seguinte os
candidatos corn classificacäo igual ou superior a 10.
Será urna prova de conhecimentos de natureza teórica, de forma escrita, constitulda por 20 questOes de resposta
de escolha mültipla, corn a duraçäo de 60 rninutos e subordinada aos seguintes teinas:

¯ Modalidades de vInculo e prestacão de trabaiho para o exercIcio de funçOes püblicas;
¯ VInculo de emprego püblico- Trabalhador; Empregador Püblico;
¯ Formaço do VInculo-Recrutarnento; Conteüdo do Vinculo de Emprego Püblico-Direitos, deveres

e garantias do trabaihador e do empregador püblico;
¯ Atividade, local de trabaiho e carreiras;

Obrigacoes gerais do empregador e do frabathador;
Servicos da seguranca e da saüde no trabaiho;
Pessoal Nab docente- Direitos gerais, Deveres gerais, Categorias e Cornpeténcias.

A Bibliografla necessária a realizaçabo da prova inclui:
¯ Lei Geral do Trabalho em FuncOes Püblicas, aprovada em anexo a Lei n.° 35/2014, Diário da Repüblica

n.° 117/2014, série I de 20/06/20 14 (Anexo);
¯ Regime jurIdico da prornocabo da segurança e saüde no trabaiho, republicada em anexo a Lei 0 3/2014
- Diário da Repüblica n.o 19/20 14, Série I de 28/01/2014;

¯ Regulamento Interno do Agruparnento de Escolas de Vita Vicosa.
A data e o local e hora de realizacao da Prova serabo oportunarnente divulgados em local de estilo da

escola e na página eletrónica do Agruparnento quando terminar o periodo de candidaturas.
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A Avaliacâo psicológica (AP) visa avaliar, através de técnicas de natureza psicológica, aptidoes,
caracterIsticas de personalidade e cornpetências cornportamentais dos candidatos e estabelecer urn prognóstico
de adaptacao as exigéncias do posto de trabaiho a ocupar, tendo corno referéncia o perfil de competéncias atrás
defmido. A avaliação psicológica comporta duas fases e é valorada, na fase intermédia, através das rnençöes
classificativas de Apto e Não apto e, na ültirna fase do método, para os candidatos que a tenham completado,
através dos nIveis classificativos de Elevado, Born, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem,
respetivamente, as classificacOes de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.

A Avahaçäo Psicologica (AP) será também efetuada pelas Psicologas em exercIcio neste Agrupamento
de Escolas, nomeadamente as Dras Angélica Lopes e Joana Sesifredo.

A Avaliaçâo Psicológica (AP) terá duas fases.

A primeira fase Avaliação de Aptidôes e Capacidades, será eliminatória. Seräo admitidos a segunda
fase da avaliaçäo psicológica os candidatos corn rnenção classificativa de Apto.

A segunda fase consistirá na avaliaçao de CaracterIsticas de Personalidade e Competências
Comportamentais. Aos candidatos que concluam a segunda fase serão atribuldos os nIveis classificativos de
Elevado, Born, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondern, respetivamente, as classificaçOes
de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.

Nos termos do artigo 6.° da Portaria n.° 125-A/2019, de 30 de abril, alterada pela Portaria n.° 12-A12021,
de 11 dejaneiro, aplica-se tambérn o método de seleçäo Entrevista Profissional de SelecAo (EPS).

A Entrevista Profissionat de SeleçAo (EPS) será ponderada como atras se referiu visa avaliar de fonna
objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos comportamentais evidenciados durante a interaçao
estabelecida entre o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os relacionados corn a capacidade de
comunicaçäo e de relacionamento interpessoal. A entrevista e páblica, sendo o local, data e hora da sua
realizacao atempadamente afixados em local visIvel e pñblico nas instalaçOes da entidade empregadora pñblica
e disponibilizada na sua página eletrónica.

A Entrevista Profissional de Seteção (EPS) será ponderada de acordo corn a seguinte formula:

EPS = (CEI + MP ~ QEC + ERP) /4

A classificaçao final (CF) dos candidatos expressa-se nurna escala de 0 a 20 valores, corn valoraçäo as
centésimas em resultado da rnédia aritrnética ponderada das classificaçoes quantitativas obtidas em cada método
de selecAo.

Decidiu o jun optar pela utilizacao faseada dos diferentes métodos de selecäo, nos terrnos do n.° 1 do
artigo 70 da Portaria n.° 125-A12019, de 30 de abnil, alterada pela Portania n.° 12-A/2021, de 11 de janeiro,
considerando a situaço epiderniologica que se vivencia e a necessidade de evitar a presenca de pessoas externas
a escola por longos periodos de tempo nas suas instalacoes, assirn corno a presença de urn grande nümero de
pessoas simultaneamente nas instalaçOes escolares.

Assim, a utilizacao dos diferentes métodos de seleçäo ocorrerá da seguinte forma:
a) Aplicacão, nurn prirneiro mornento, a totalidade dos candidatos, apenas do primeiro rnétodo
obrigatorio;
b) Aplicacao do segundo método e dos rnédotos seguintes apenas a parte dos canididatos aprovados no
método imediatamente anterior, a convocar por conjuntos sucessivos de candidatos por ordem
decrescente de classificacao, respeitando a prioridade legal da sua situacAo jurIdico-funcional, ate a
satisfaçao das necessidades;
c) Dispensa de aplicacao do segundo método ou dos métodos seguintes aos restantes candidatos, que se
consideram excluidos, sem prejuIzo do disposto na alInea d) do artigo 7¯0 da Portaria n.° 125-A/20 19,
de 30 de abril, alterada pela Portaria n.° 12-A!202 1, de 11 de janeiro, quando os candidatos aprovados
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nos termos das alIneas anteriores satisfaçarn as necessidades de recrutamento do procedimento
concursal.

Os candidatos aprovados no primeiro método de seleção a convocar para a realização do segundo
método, são notificados por urna das formas previstas no artigo 10.0 da Portaria n.° 125-A/2019, de 30 de abril,
alterada pela Portaria 11.0 12-A/2021, de 11 dejaneiro.

Nos termos do artigo 99 da Portaria 11.9 125-A/2019, os diferentes métodos de seleção são eliminatórios,
sendo considerados exciuldos do procedimento concursal os candidatos que obtenham urna valoração inferior
a nove vIrgula cinco valores em qualquer dos métodos.

Nos termos do artigo 260 da Portaria n.2 125-A12019, os resultados serão expressos numa escala de
zero a vinte valores, sendo a ordenação efetuada por ordem decrescente.

A ordenação final dos candidatos admitidos que completem o procedimento concursal é efetuada de
acordo corn a escala classificativa de 0 a 20 valores corn valoração as centésimas em resultado da classificação
quafititativa obtida no método de seleção.

Dando cumprimento ao sexto ponto da ordem de trabaihos foram, seguidarnente, definidos os critérios
de desempate. Assim, em caso de igualdade de valoraçao, os critérios de ordenaçao preferencial a adotar são
os constantes do artigo 27.° da Portaria 125-A12019, alterada pela Portaria fl.° 12-A/2021, de 11 dejaneiro:

¯ A classificação mais elevada atribufda na Experiência Profissional (EP);
¯ A habilitaçao literária mais elevada (HAB);
¯ 0 major nümero de horas de formaçao relevante para as tarefas a desempenhar.

Caso subsista o empate, ordenam-se os candidatos de acordo corn a data de nascimento.
Para efeitos da alIflea b) do 1 do artigo 27.° da referida Portaria, aos candidatos corn deficiência deve

ser observado o disposto no artigo 3.° do Decreto-Lei 11.029/2001, de 3 de fevereiro.

Passando, em seguida, ao sétimo ponto da ordem de trabaihos, definiram-se as condiçöes de exclusAo
e notificaçAo dos candidatos.

Serão excluIdos do procedimento, nos termos do n.° 10 do artigo 9¯0 da Portaria 11.0 125-A/2019, de 30
de abril, alterada pela Portaria 12-A/202 1, de 11 de jafleiro, Os cafididatos que obtenham uma valoraçao
inferior a 9,5 valores num dos métodos ou fases, não ihes sendo aplicado o método ou fase seguintes.

Os candidatos exciuldos serão riotificados por uma das formas previstas no artigo 10.0 da Portaria
125-A/2019, de 30 de abril, alterada pela Portaria 11.0 12-A/2021, de 11 dejaneiro, para realização da audiência
dos interessados nos termos do artigo 121.0 do Codigo do Procedimento Administrativo.

Passou-se, fiflalmente, ao ültimo ponto da ordern de trabaihos, outros assuntos. Neste ponto, decidiu-

se que o presidente de jun será substituIdo nas suas faltas e impedimentos por urn dos vogais efetivos,
nomeadamente a professora Maria da Coflceição Barroso Paixão.

Definiu-se, ainda, que os candidatos exciuldos serão notificados nos termos do artigo 10.0 da Portaria
n.° 125-A/2019, de 30 de abril, alterada pela Portaria 11.0 12-A/2021, de 11 de janeiro, para realizaçao da
audiência dos interessados, nos termos do artigo 121.0 do Codigo do Procedimento Administrativo.

Relativamente a lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados, esta será notificada, para
efeitos de audiência de interessados, nos termos do n.° 1 do artigo 28.° da Portaria fl.o 125-A12019, de 30 de
abnil, alterada pela Portaria 11.0 12-A/2021, de 11 de janeiro e do artigo 121.° do Código do Procedimento
Administrativo. A mesma lista unitária de ordenacao final dos candidatos, após homologacao do Diretor do
Agrupamento de Escolas de Vita Viçosa é afixada nas respetivas iflstalaçoes em local visivel e pübtico e
disponibilizada na página eletrónica do Agrupamento, sendo ainda publicado urn aviso no Diário da Repiblica,
2a série, corn informação sobre a sua publicitacão.

Quanto ao prazo de validade do procedimento concursal, definiu-se que este é válido para o
preenchimento dos postos de trabalho a ocupar e para os efeitos do previsto nos n. 3 e 4 do artigo 30.° da
Portaria 125-A/2019, de 30 de abrit, alterada pela Portaria 11.0 12-A12021, de 11 dejaneiro.
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Em cumprimento da ailnea h) do artigo 9¯0 da Constituicao da Repüblica Portuguesa, <A Administracão Páblica,
enquanto entidade empregadora, promove ativamente uma poiltica de igualdade de oportunidades, entre
homens e muiheres, no acesso ao emprego e naprogressdoprofissional, providenciando escrupulosamente no
sentido de evitar, toda e qualquerforma de discriminaçdo.

Definidos os elementos necessários a abertura do procedimento concursal, nos termos do disposto no
n.° 1 do artigo 11.0 da Portaria n.° 125-A120 19, alterada pela Portaria n.° 12-A!202 1, de 11 de janeiro, o aviso
deste procedimento concursal será publicitado no Diário da Repüblica, 2a série, por extrato, bern como no
sItio da Internet deste Agrupamento de Escolas e na Bolsa de Emprego Püblico (www.bep.gov.pt), de fonna
integral, no 1.0 dia ütil seguinte a publicaçao no Diário da Repzblica, 2. série. Os dois docurnentos anexam-se
a ata.

Nos termos do n.° 6 do artigo 11.0 da Portaria n.° 125-A/2019, de 30 de abril, alterada pela Portaria n.°
12-A/202 1, de 11 de janeiro, os critérios de apreciacão e de ponderacão de cada urn dos métodos de selecão a
utilizar, bern como o sistema de classificação final dos candidatos, incluindo a respetiva formula classificativa
e as respetivas greihas de classiflcação, atrás referidos, são publicitados na página eletrOnica do Agrupamento
e seguem em anexo a ata.

As deliberaçoes do jun foram todas tornadas por unanimidade.
Qualquer situação näo prevista neste documento será analisada pelojüri corn base nos normativos legais

que regem o presente procedimento.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião que, depois de lida e aprovada,
será assinada nos termos da lei.
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