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Procedimento Concursal Comum para preenchimento, em regime de contrato de 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de dois postos de trabalho 

previstos e não ocupados no mapa de pessoal do Município do Cartaxo, na carreira 

e categoria de Técnico Superior, atividade de apoio técnico, para a área de apoio 

técnico e administrativo da Divisão de Ambiente, Obras e Equipamentos Municipais. 

 

ATA N.º 1  

 
Aos dezanove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, através de 

videoconferência, reuniu o júri do procedimento concursal em epígrafe, cuja abertura foi 

aprovada por deliberação de Assembleia Municipal em sessão de vinte e um de setembro 

de dois mil e vinte e um. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Na reunião estiveram presentes os elementos do júri, concretamente, (i) Jorge Lúcio 

Ribeiro Baptista, Técnico Superior, na qualidade de Presidente, (ii) Pedro Jorge Pereira 

Castanheira de Melo, Diretor do Departamento de Infraestruturas, Obras Municipais, 

Ambiente e Serviços Urbanos do Município da Azambuja, na qualidade de 1.º Vogal 

Efetivo; e (iii) Paulo Manuel Teixeira da Silva Maltez, Técnico Superior, na qualidade de 2.º 

Vogal Efetivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A presente reunião tem por fim determinar os parâmetros de avaliação, respetiva 

ponderação de cada um dos métodos e o sistema de valoração final dos métodos de 

seleção do procedimento acima referido, nos termos da Portaria n.º 125-A/2019 de 30 de 

abril, na redação que lhe foi conferida pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro. -------- 

Aberta a reunião às dez horas e presentes os três membros do júri, deliberaram estes que 

serão aplicados no presente procedimento concursal em epígrafe os métodos de seleção 

constantes do n.º 1 do artigo 36.º da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas (LGTFP) 

e no artigo 6.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na redação que lhe foi conferida 

pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro, concretamente: ------------------------------------- 

Prova de Conhecimentos (PC) — método obrigatório. ------------------------------------ 

Avaliação Psicológica (AP) — método obrigatório – Este método de seleção será 

aplicado por entidade especializada. ------------------------------------------------------------- 

Entrevista Profissional de Seleção (EPS) — método facultativo.---------------------- 

Mais deliberou o júri que aos candidatos que estejam a cumprir ou a executar a atividade 

caracterizadora dos postos de trabalho em causa, bem como aos candidatos em situação 
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de requalificação que, imediatamente antes, tenham desempenhado aquela atividade, os 

métodos de seleção, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 36.º da LGTFP e no artigo 

6.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na redação que lhe foi conferida pela Portaria 

n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro, são os seguintes: --------------------------------------------------- 

Avaliação Curricular (AC) — método obrigatório. ------------------------------------------ 

Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) — método obrigatório – Este 

método será aplicado por técnico da entidade que aplicará método de seleção 

Avaliação Psicológica. ------------------------------------------------------------------------------- 

Entrevista Profissional de Seleção (EPS) – método facultativo. ----------------------- 

Relativamente aos métodos de seleção supra mencionados, o júri deliberou, por 

unanimidade, o seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------  

A Prova de Conhecimentos (PC), com uma ponderação de 45%, visa avaliar os 

conhecimentos profissionais e as competências técnicas necessários ao exercício da 

função a concurso incluindo o adequado conhecimento da língua portuguesa. Reveste a 

natureza teórica, forma escrita, de realização individual em suporte de papel, sob 

anonimato, realizada em simultâneo por todos os candidatos, sendo valorada de acordo 

com uma escala de 0 a 20 valores, até às centésimas e terá a duração máxima de 2h00, 

podendo ser consultada a legislação de suporte em papel que a seguir se elenca:----------- 

- Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 

alterada pelas Leis n.ºs 82-B/2014, de 31 de dezembro, 84/2015, de 7 de agosto, 18/2016, 

de 20 de junho, 42/2016, de 28 de dezembro, 25/2017, de 30 de maio, 70/2017, de 14 de 

agosto, 73/2017, de 16 de agosto, 49/2018, de 14 de agosto, e 71/2018, de 31 de 

dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 6/2019, de 14 de janeiro, e pelas Leis n.ºs 79 e 82/2019, 

de 2 de setembro); ---------------------------------------------------------------------------------------------; 

- Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 

de janeiro alterado pela Lei n.º 72/2020, de 16 de novembro;-------------------------------------- 

- Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

janeiro, alterado pela última vez pela Declaração de Retificação n.º 25/2021, de 21 de julho; 

- Regime de Preços de Empreitadas de Obras Públicas e de Obras Particulares e de 

Aquisição de Bens e Serviços, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 6/2004, de 06 de janeiro, 

alterado pela última vez pelo Decreto-Lei n.º 73/2021, de 18 de agosto;------------------------- 

- Regulamento Geral das Edificações Urbanas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 38 382, 

de 07 de agosto de 1951, alterado pela última vez pelo Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de 

novembro;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de junho, pelas 

Leis n.ºs 15/2002, de 22 de fevereiro, e 4-A/2003, de 19 de fevereiro, pelo Decreto-Lei n.º 

157/2006, de 8 de agosto, pela Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro, pelos Decretos-Leis n.ºs 

18/2008, de 29 de janeiro, 116/2008, de 4 de julho, e 26/2010, de 30 de março, pela Lei n.º 

28/2010, de 2 de setembro, pelos Decretos-Leis n.ºs 266-B/2012, de 31 de dezembro, 

136/2014, de 9 de setembro, 214-G/2015, de 2 de outubro, e 97/2017, de 10 de agosto, 

pela Lei n.º 79/2017, de 18 de agosto, e pelos Decretos-Leis n.ºs 121/2018, de 28 de 

dezembro, 66/2019, de 21 de maio e Lei n.º 118/2019, de 17 de setembro;--------------------- 

- Regulamento da Urbanização e da Edificação do Município do Cartaxo, aprovado 

pelo Regulamento n.º 926/2016, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 197, de 

13 de outubro de 2016; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Regime da acessibilidade aos edifícios e estabelecimentos que recebem público, 

via pública e edifícios habitacionais - Decreto-Lei n.º 163/2006, de 08 de agosto, 

alterado pela última vez pelo Decreto-Lei n.º 95/2019, de 18 de julho; --------------------------- 

- Regulamento de Obras e Trabalhos no Espaço Público Relativos à Construção, 

Instalação, Uso e Conservação de Infraestruturas no Município do Cartaxo, disponível 

em:https://www.cm-cartaxo.pt/Gerir/editaisedocumentos/Regulamentos/Paginas/Regulamentos-em-

vigor.aspx ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

 - Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de 

Drenagem de Águas Residuais, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 23/2005, de 23  

de agosto;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Conteúdo obrigatórios do pograma e do projeto de execução, bem como os 

procedimento e normas a adotar na elaboração e faseamento de projetos de obras 

públicas, aprovado pelo Portaria n.º 701-h/2008, de 29 de julho; --------------------------------- 

- Formulário de caderno de encargos, aprovado pelo Portaria n.º 959/2009, de 21 de 

agosto; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A prova de conhecimentos será constituída por 8 questões de desenvolvimento sobre a 

legislação mencionada com uma valoração de 2,50 valores cada.-------------------------------- 

Durante realização da prova de conhecimentos não será autorizada a utilização de 

telemóveis, computadores portáteis ou qualquer aparelho eletrónico computorizado.--------  

Os candidatos devem apresentar-se 20 minutos antes da hora agendada para o início da 

prova de conhecimentos, sendo concedida a tolerância de 15 minutos por atraso, após o 

respetivo início.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.cm-cartaxo.pt/Gerir/editaisedocumentos/Regulamentos/Documents/Regulamentos-em-vigor/2015-RegulamentoObraseTrabalhosEspa%c3%a7osPublicos.pdf
https://www.cm-cartaxo.pt/Gerir/editaisedocumentos/Regulamentos/Documents/Regulamentos-em-vigor/2015-RegulamentoObraseTrabalhosEspa%c3%a7osPublicos.pdf
https://www.cm-cartaxo.pt/Gerir/editaisedocumentos/Regulamentos/Paginas/Regulamentos-em-vigor.aspx
https://www.cm-cartaxo.pt/Gerir/editaisedocumentos/Regulamentos/Paginas/Regulamentos-em-vigor.aspx
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A desistência da realização da prova de conhecimentos só pode ser manifestada pelos 

candidatos, decorridos 20 minutos sobre o início da mesma.----------------------------------------  

Exceto por desistência, não é permitido a ausência da sala após o início da prova de 

conhecimentos.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Avaliação Psicológica (AP), com uma ponderação de 25%, visa avaliar aptidões, 

características de personalidade e ou competências comportamentais dos candidatos e 

estabelecer um prognóstico de adaptação às exigências do posto de trabalho a ocupar, 

tendo como referência o perfil de competências previamente definido. -------------------------- 

A avaliação psicológica é valorada através das menções classificativas de Apto e Não Apto, 

devendo ser atribuídos níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e 

Insuficiente, aos quais correspondem respetivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 

4 valores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Avaliação Curricular (AC), com uma ponderação de 45%, visa analisar a qualificação 

dos candidatos, designadamente a habilitação e percurso profissional, relevância da 

experiência adquirida e da formação realizada, tipo de funções exercidas e avaliação de 

desempenho obtida, sendo graduada numa escala de 0 a 20 valores, com valoração até 

às centésimas, e calculada através da média aritmética dos seguintes fatores, sendo 

utilizada a seguinte fórmula: ---------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------- AC = (30%FP + 40%EP + 30% AD)/100-------------------------

Formação profissional (FP), considerando-se as áreas de formação e aperfeiçoamento 

profissional relacionadas com as exigências e as competências necessárias ao exercício 

da função, frequentadas nos últimos 3 anos contados até à data da abertura deste 

procedimento concursal: -------------------------------------------------------------------------------------- 

Sem ações de formação…………………………………………….….…0 valores; 

Até 50 horas de formação………………………………………………..12 valores; 

De 51 até 100 horas de formação..……………………………………..14 valores; 

De 101 até 150 horas de formação……………………………………..16 valores; 

De 151 até 250 horas de formação………………………………….….18 valores; 

Superior a 250 horas de formação……………………………………...20 valores. 

No caso das ações/cursos de formação terem a duração com referência a dias, considerar-

se-á que o dia é igual a sete horas. ------------------------------------------------------------------------ 

Experiência profissional (EP), com incidência sobre a execução de atividades inerentes 

ao posto de trabalho e o grau de complexidade das mesmas, tendo em conta os seguintes 

critérios: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Experiência inferior a 6 meses ………..…………………………………10 valores; 

Experiência de 6 meses a 2 anos ……………………………………….14 valores; 

Experiência de 2 anos a 4 anos …………………………………………16 valores; 

Experiência de 4 anos a 6 anos …………………………………………18 valores; 

Superior a 6 anos…………………………………………………….........20 valores. 

Avaliação de Desempenho (AD), nos termos do qual será considerada a avaliação obtida 

no último período avaliativo/biénio, de acordo com as menções previstas para o SIADAP, 

em que o candidato cumpriu ou executou a atribuição, competência ou atividade idêntica 

à do posto de trabalho a ocupar, tendo em conta os seguintes critérios:------------------------- 

Desempenho Inadequado ……………………………………………….. 0 valores 

Desempenho Adequado …………………………………………………. 12 valores 

Desempenho Relevante …………………………………………………. 16 valores 

Desempenho Excelente ………………………………………………….. 20 valores 

No caso de candidato que não possua, por motivos que não lhe sejam imputáveis, 

avaliação de desempenho ………………………………………………... 10 valores 

A Entrevista de Avaliação de Competências (EAC), com uma ponderação de 25%, visa 

obter informações sobre comportamentos profissionais diretamente relacionados com as 

competências consideradas essenciais para o exercício da função. As competências a 

avaliar são as seguintes: (i) trabalho de equipa e cooperação; (ii) orientação para 

segurança; (iii) relacionamento interpessoal; (iv) responsabilidade e compromisso com o 

serviço. Este método é avaliado segundo os níveis classificativos de Elevado, Bom, 

Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as 

classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores. -------------------------------------------------------------- 

A Entrevista Profissional de Seleção (EPS), com uma ponderação de 30%, visa avaliar 

a experiência profissional e aspetos comportamentais, nomeadamente os relacionados 

com a capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal, tendo uma duração 

máxima de 30 minutos. Assim, foi deliberado, por unanimidade, definir os seguintes 

parâmetros a serem avaliados neste método de seleção: ------------------------------------------- 

--------Capacidade de expressão e fluência verbal (CEFV), em que se analisará a clareza, 

objetividade e a sequência lógica do discurso, analisando-se, também, a riqueza de 

vocabulário e a transmissão clara de pensamentos; -------------------------------------------------- 

--------Conhecimento da função (C), em que se avaliarão os conhecimentos detidos sobre 

a função; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------Motivação para o desempenho da função (M), em que se analisará a determinação 

do discurso usado pelo candidato, a proatividade, denotando capacidade de plasticidade e 

cenarização futura de forma correta e plausível; ------------------------------------------------------- 

--------Relacionamento interpessoal (RI), em que se avaliará a assertividade na relação com 

os outros, de modo a evitar e/ou resolver os conflitos interpessoais, disponibilidade e 

cordialidade no atendimento dos cidadãos não se deixando envolver emocionalmente nas 

situações críticas por estes apresentadas. --------------------------------------------------------------- 

A Entrevista Profissional de Seleção será avaliada segundo os níveis classificativos de 

Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, 

respetivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores, sendo o resultado final obtido 

através da média aritmética simples da classificação dos parâmetros a avaliar. -------------- 

Em que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Elevado – Responde às questões colocadas com elevados níveis de objetividade, clareza 

e pertinência; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bom - Responde às questões colocadas com bons níveis de objetividade, clareza e 

pertinência; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Suficiente - Responde às questões colocadas com razoáveis níveis de objetividade, clareza 

e pertinência; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Reduzido - Responde às questões colocadas com reduzidos níveis de objetividade, clareza 

e pertinência; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Insuficiente - Responde às questões colocadas sem objetividade, clareza e pertinência. -- 

Deste modo, a ordenação final dos candidatos, será efetuada por ordem decrescente da 

classificação, em resultado da aplicação das seguintes fórmulas, considerando-se a 

valoração até às centésimas:--------------------------------------------------------------------------------- 

OF = 45% PC + 25% AP + 30% EPS ---------------------------------------------------------------------- 

OF = 45% AC + 25% EAC + 30% EPS ------------------------------------------------------------------- 

É excluído do procedimento o candidato que tenha obtido uma valoração inferior a 9,5 

valores num dos métodos, não lhe sendo aplicado o método seguinte. A falta de 

comparência dos candidatos aos métodos de seleção para os quais são convocados 

determina a sua exclusão do procedimento concursal. ----------------------------------------------- 

A ordenação final dos candidatos que completem o procedimento concursal com 

aprovação em todos os métodos de seleção aplicados é efetuada por ordem decrescente 

da média aritmética ponderada das classificações quantitativas obtidas em cada método 
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de seleção, expressa numa escala de 0 a 20 valores, e é unitária – ainda que lhes tenham 

sido aplicados métodos de seleção diferentes –, efetuando-se o recrutamento nos termos 

conjugados do artigo 30.º, alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º e artigo 38.º da Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas, e do artigo 29.º da Portaria. --------------------------------------- 

Em situações de igualdade de valoração, o júri aplicará o estabelecido no artigo 27.º da 

Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na redação que lhe foi conferida pela Portaria n.º 

270/2020, de 19 de novembro. ------------------------------------------------------------------------------ 

Nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 03 de fevereiro, os 

candidatos com deficiência igual ou superior a 60% têm preferência em igualdade de 

classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal. -------------------------- 

E não havendo mais nada a tratar, pelas onze horas e trinta minutos, o Presidente do Júri 

declarou encerrada a reunião, da qual para constar se lavrou a presente ata, que vai ser 

assinada por todos os membros do júri. ------------------------------------------------------------------ 

 

 

O Presidente do Júri,_____________________________________________ 

            (Jorge Lúcio Ribeiro Baptista) 

 

 

O 1.º Vogal efetivo, _______________________________________________  

                                 (Pedro Jorge Pereira Castanheira de Melo)  

 

 

O 2.º Vogal efetivo,_______________________________________________ 

                                                                              (Paulo Manuel Teixeira da Silva Maltez) 


		2022-01-21T10:36:39+0000
	PAULO MANUEL TEIXEIRA DA SILVA MALTEZ


		2022-01-21T10:51:14+0000
	JORGE LÚCIO RIBEIRO BAPTISTA


		2022-01-21T14:46:12+0000




