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ATA N.º 1 

REUNIÃO DO JÚRI PARA FIXAR OS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E PONDERAÇÃO DOS MÉTODOS DE 

SELEÇÃO A UTILIZAR NO PROCEDIMENTO CONCURSAL  

PARA RECRUTAMENTO DE TÉCNICO/A SUPERIOR, POR TEMPO INDETERMINADO  

 ENGENHARIA CIVIL/ ARQUITETURA 

 

Aos  sete dias do mês de julho de dois mil e vinte, reuniu o Júri do procedimento concursal em epígrafe, 

constituído por Nuno Miguel Rodrigues do Pomar, Chefe de Equipa Multidisciplinar da Estrutura de Apoio 

Técnico da CIM RC, como Presidente do Júri, Paula Cristina da Silva Silvestre, Chefe de Divisão em regime 

de substituição, da Divisão Administrativa e Financeira da Comunidade Intermunicipal da Região de 

Coimbra (CIM RC) e Andreia Marisa Marques Carvalho, Técnica Superior da Equipa Multidisciplinar da 

Estrutura de Apoio Técnico da CIM RC ambos como vogais efetivos, a fim de fixarem os critérios de 

classificação e ponderação dos métodos de seleção a utilizar no presente procedimento concursal. ...........  

De acordo com o despacho do 1º Secretário Executivo Intermunicipal da CIM RC, os métodos de seleção 

a utilizar no presente recrutamento são: ……………………………………………………………………………. 

Referência 1: …………………………………………………………………………………………………………… 

Avaliação Curricular (AC), Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) e Entrevista Profissional de 

Seleção (EPS) a aplicar aos candidatos que estejam a cumprir ou a executar a atribuição, competência ou 

atividade caracterizadoras do posto de trabalho em causa, bem como no recrutamento de candidatos em 

situação de requalificação que, imediatamente antes, tenham desempenhado aquela atribuição, 

competência ou atividade exceto quando afastado por escrito pelos mesmos.………………………………….. 

Referência 2: …………………………………………………………………………………………………………… 

Prova de Conhecimentos (PC), Avaliação Psicológica (AP) e Entrevista Profissional de Seleção (EPS), para 

os restantes candidatos. ………………………………………………………………………………………... 

Referência 1 .…………………………………………………………………………………………………………… 

AC: Avaliação Curricular ……………………………………………………………………………………………… 

A Avaliação Curricular será aplicada e classificada conforme previsto na alínea a) n.º 2 do artigo 36º da Lei 

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

(LTFP)), conjugado com o disposto na al. c) do n.º 1, no n.º 2 do artigo 5.º e no n.º 4 do artigo 9.º da Portaria 

n.º 125-A/2019 de 30 de abril, doravante designada Portaria e visa analisar a qualificação dos candidatos, 

ponderando os elementos de maior relevância para o posto de trabalho a ocupar. …………………………….. 

A classificação da Avaliação Curricular é expressa na escala de 0 a 20 valores, com valoração até às 

centésimas e será calculada de acordo com a seguinte fórmula: AC = (20% X HL)+(20% X FP)+(50% X 

EP)+(10% X AD), em que: AC = Avaliação Curricular, HL = Habilitações Literárias, FP = Formação 

Profissional, EP = Experiência Profissional, AD = Avaliação de Desempenho.  .............................................  

Para a avaliação do parâmetro Habilitações Literárias (HL), ou nível de qualificação, serão consideradas as 

obtidas em instituições do Sistema de Ensino Português ou noutras, neste caso, desde que devidamente 

certificadas pelas entidades competentes, com a seguinte valoração: Licenciatura - 16 valores; Mestrado -

18 valores; Doutoramento - 20 valores. ..........................................................................................................  
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Para a valoração do parâmetro da Formação Profissional (FP), considerar-se-ão as áreas de formação e 

aperfeiçoamento profissional relacionadas com as exigências e as competências necessárias ao exercício 

da função em causa. Serão valoradas as ações de formação frequentadas nos últimos 4 anos até à data 

de abertura do presente recrutamento e desde que se encontrem devidamente comprovadas através de 

documento idóneo, até ao limite máximo de 20 valores, de acordo com a aplicação dos seguintes critérios: 

Sem ações de formação ou não relacionadas com a área de atividades – 0,00 valores; ……………………. 

Por cada ação de formação de duração até 35 horas – acresce 0,25 valores; ………………………………... 

Por cada ação de formação de duração entre 36 e 89 horas – acresce 0,50 valores; ……………………….. 

Por cada ação de formação de duração entre 90 e 179 horas – acresce 0,75 valores; ……………………… 

Por cada ação de formação de duração entre 180 e 269 horas – acresce 1 valor; …………………………… 

Por cada ação de formação de duração entre 270 e 350 horas – acresce 1,25 valores; …………………….. 

Por cada ação de formação de duração entre 351 e 420 horas – acresce 1,50 valores; …………………..… 

Por cada ação de formação de duração entre 421 e 500 horas – acresce 1,75 valores; …………………….. 

Pós-Graduação - acresce 1,50 valores. …………………………………………………………………………… 

Na ausência de indicação do número de horas nos respetivos documentos comprovativos serão 

contabilizadas 7 horas por cada dia de formação.  .........................................................................................  

A valoração do parâmetro Experiência Profissional (EP) será efetuada com incidência sobre a execução de 

atividades inerentes ao posto de trabalho e o grau de complexidade das mesmas. A experiência profissional 

será valorada tendo em linha de conta o desempenho efetivo de funções na área para o qual é aberto o 

presente recrutamento. Só será contabilizado como tempo de experiência profissional o correspondente ao 

desenvolvimento efetivo de funções inerentes ao posto de trabalho a que se destina o presente 

recrutamento, e desde que se encontre devidamente comprovado, através de documento idóneo. Será 

valorado da seguinte forma:  ..........................................................................................................................  

Sem Experiência Profissional - 0 valores;  ......................................................................................................  

1 ano de Experiência Profissional - 5 valores;  ...............................................................................................  

Por cada ano completo a mais, 1 valor até ao limite máximo de 20 valores.  .................................................  

Caracterização do posto de trabalho: ………………………………………………………………………………... 

Exercício de funções na área geográfica da CIM RC, para desenvolver as seguintes atividades: realizar 

tarefas necessárias inerentes ao ciclo de vida das operações; emitir pareceres no âmbito do processo de 

apreciação da elegibilidade e do mérito das candidaturas, assegurando um processo de seleção em 

conformidade com os critérios aplicáveis aos Programas Operacionais; verificar a adequação técnica da 

operação a selecionar e que a mesma apresenta para a prossecução dos objetivos e finalidade específicas 

visadas e possui demonstração objetiva da sua viabilidade e sustentabilidade; acompanhar a realização 

dos investimentos e a execução das ações e assegurar a interlocução com os beneficiários, em todas as 

fases do ciclo de vida das operações; verificar a elegibilidade das despesas; garantir o cumprimento dos 

normativos aplicáveis, designadamente nos domínios da concorrência, da contratação pública, do ambiente 

e da igualdade de oportunidades; verificar a realização efetiva dos produtos e serviços cofinanciados; 

assegurar que as despesas declaradas cumpriram as regras europeias e nacionais; avaliar o cumprimento 

de objetivos e resultados e propor o encerramento das operações; realizar verificações físicas e 

documentais no local; garantir o controlo geral das empreitadas, no que diz respeito à execução dos 

trabalhos, gestão e qualidade das técnicas, materiais e equipamentos, assim como a higiene e segurança 

no trabalho; assegurar a verificação da execução das empreitadas e o caderno de encargos e o 
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cumprimento das condições das licenças, bem como das normas legais e regulamentares em vigor; 

elaboração, acompanhamento e execução de candidaturas a programas e fundos nacionais e comunitários; 

outras tarefas que lhe sejam acometidas no âmbito da preparação e/ou execução de programas nacionais 

e comunitários………………………………………………………………………………………………………….. 

Na valoração da Avaliação de Desempenho (AD) será considerada a média aritmética das três últimas 

menções de avaliação de desempenho. O valor obtido será convertido numa escala classificativa de 0 a 20 

valores com valoração até às centésimas, com a seguinte correspondência:  ...............................................  

De 1 a 1,999 valores - Desempenho Inadequado - 8 valores;  .......................................................................  

De 2 a 3,999 valores - Desempenho Adequado - 14 valores;  .......................................................................  

De 4 a 5 valores - Desempenho Relevante - 18 valores;  ...............................................................................  

Desempenho Relevante reconhecido como “Desempenho Excelente” - 20 valores.  ....................................  

Caso o(a) candidato(a) não tenha avaliação de desempenho em algum dos ciclos avaliativos, por causa 

não imputável ao próprio e devidamente comprovada, será atribuída a pontuação de 3 valores por cada um. 

O método de seleção Entrevista Profissional de Seleção (EPS) será aplicado e classificado conforme 

previsto na al. a) do n.º 1 do artigo 6.º e n.os 5 e 6 do artigo 9.º da Portaria, e visa avaliar a experiência 

profissional e aspetos comportamentais, nomeadamente os relacionados com a capacidade de 

comunicação e de relacionamento interpessoal; Será classificada através dos níveis classificativos de 

Elevado (20), Bom (16), Suficiente (12), Reduzido (8) e Insuficiente (4) e versará sobre os seguintes 

aspetos, de acordo com a seguinte fórmula: ………………………………………………………………………. 

EPS =(30% X EPAL)+(30% X EPAR)+(15% X CC)+(10% X RI)+(15% X MI), em que: EPAL - Experiência 

profissional na Administração Local; EPAR - Experiência profissional na área a recrutar; CC - Capacidade 

de comunicação; RI - Relacionamento Interpessoal; MI - Motivação e Interesse.  .........................................  

A Experiência Profissional na Administração Local (EPAL) procura avaliar os conhecimentos da realidade 

municipal e intermunicipal; sentido crítico e capacidade para argumentação perante cenários hipotéticos ou 

reais; conhecimentos dos princípios éticos e valores na administração municipal e intermunicipal; 

capacidade e facilidade na promoção de uma boa imagem; capacidade para equacionar factos e 

acontecimentos de nível profissional ou geral, sendo que: ……………………………………………………… 

Apresentando um nível Elevado - 20 valores; ................................................................................................  

Apresentando um nível Bom - 16 valores;  .....................................................................................................  

Apresentando um nível Suficiente 12 valores; ................................................................................................  

Apresentando um nível Reduzido - 8 valores;  ...............................................................................................  

Apresentando um nível Insuficiente - 4 valores.  ............................................................................................  

No parâmetro de avaliação Experiência Profissional na Área a Recrutar (EPAR), procurar-se-á avaliar a 

visão, conhecimentos práticos e técnicos, capacidade de corresponder às exigências do serviço, 

comportamento face às tarefas inerentes ao lugar a prover, níveis de desenvolvimento e variedade de 

conhecimentos profissionais apreendidos e a sua utilidade para o exercício das funções a que concorre, 

sendo que:  .....................................................................................................................................................  

Apresentando um nível Elevado - 20 valores;  ...............................................................................................  

Apresentando um nível Bom - 16 valores;  .....................................................................................................  

Apresentando um nível Suficiente - 12 valores;  .............................................................................................  

Apresentando um nível Reduzido - 8 valores;  ...............................................................................................  

Apresentando um nível Insuficiente - 4 valores.  ............................................................................................  
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A Capacidade de Comunicação (CC), procura avaliar o discurso e a coerência do mesmo na explanação 

das ideias e linguagem utilizada, em que:  .....................................................................................................  

Apresentando um nível Elevado - 20 valores;  ...............................................................................................  

Apresentando um nível Bom -16 valores; .......................................................................................................  

Apresentando um nível Suficiente - 12 valores;  .............................................................................................  

Apresentando um nível Reduzido - 8 valores;  ...............................................................................................  

Apresentando um nível Insuficiente - 4 valores. .............................................................................................  

No parâmetro de avaliação Relacionamento Interpessoal (RI), procurar-se-á avaliar a capacidade para 

interagir em contextos sociais e profissionais, capacidade de resolução de conflitos, capacidade para 

interagir com pessoas de características diferentes e a sociabilidade, em que:  ............................................  

Apresentando um nível Elevado - 20 valores;  ...............................................................................................   

Apresentando um nível Bom - 16 valores;  .....................................................................................................  

Apresentando um nível Suficiente - 12 valores;  .............................................................................................  

Apresentando um nível Reduzido - 8 valores;  ...............................................................................................  

Apresentando um nível Insuficiente - 4 valores.  ............................................................................................  

Motivação e Interesse (MI) - neste parâmetro serão averiguados os interesses e motivações profissionais 

dos candidatos inerentes à função a desempenhar, especialmente, se as razões da candidatura constituem 

uma opção consciente do candidato, em que:  ...............................................................................................  

Apresentando um nível Elevado - 20 valores;  ...............................................................................................  

Apresentando um nível Bom - 16 valores;  .....................................................................................................  

Apresentando um nível Suficiente - 12 valores;  .............................................................................................  

Apresentando um nível Reduzido - 8 valores;  ...............................................................................................  

Apresentando um nível Insuficiente - 4 valores.  ............................................................................................  

A Classificação Final (CF) dos candidatos e a consequente ordenação final dos candidatos será expressa 

na escala de 0 a 20 valores, com valoração até às centésimas, resultando da média aritmética ponderada 

das classificações obtidas nos métodos de seleção indicados, de acordo com a seguinte fórmula: CF = 

(40% X AC)+(30% X EAC) + ( 30% X EPS), em que: CF - Classificação Final; AC - Avaliação Curricular; 

EAC – Entrevista de Avaliação de Competências; EPS - Entrevista Profissional de Seleção.  ......................  

Referência 2 ...................................................................................................................................................  

Prova de conhecimentos:  ..............................................................................................................................  

A Prova de Conhecimentos visa avaliar os conhecimentos académicos e ou profissionais e a capacidade 

para aplicar os mesmos a situações concretas no exercício da função a desempenhar, com as seguintes 

especificidades: ………………………………………………………………………………………………………... 

- Comporta uma única fase, é de realização coletiva, incide sobre conteúdos de natureza genérica e 

específica diretamente relacionados com o exercício da função, terá a forma escrita, de natureza teórica, 

realizada em suporte de papel, adaptada à escala de 0 a 20 valores, considerando-se a valoração até às 

centésimas, de acordo com o n.º 2 do artigo 9º da Portaria 125-A/2019, de 30 de abril e terá a duração de 

60 minutos, mais 15 minutos de tolerância, de acordo com o n.º 2 do artigo 9º da Portaria 125-A/2019, de 

30 de abril. ……………………………………………………………………………………………………………… 

- Será constituída por 3 grupos, em que cada grupo vale 20 pontos, sendo o 1º grupo constituído por um 

tema de desenvolvimento e o 2º e 3º grupos constituídos por 4 perguntas cada. As respostas dos dois 

últimos grupos serão cotadas de 0 a 5 pontos, de acordo com os parâmetros a seguir enunciados: ………. 
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5 - Resposta bem elaborada, de forma precisa, clara e integralmente fundamentada e revelando bom 

conhecimento da língua portuguesa;  .............................................................................................................  

4 - Resposta bem elaborada, de forma precisa, clara e com fundamentação incompleta, e revelando 

adequado conhecimento da língua portuguesa; …………………………………………………………………… 

3 - Resposta assente na transcrição do texto legal ou suficientemente elaborada com fundamentação 

correta e integral, e revelando adequado conhecimento da língua portuguesa; ………………………………. 

2 - Resposta assente na transcrição do texto legal ou insuficientemente elaborada, ou com fundamentação 

insuficiente, ou só parcialmente correta, ou revelando deficiente conhecimento da língua portuguesa;  .......  

1 – Resposta com abordagem apenas indireta da questão ou revelando insuficiente conhecimento da língua 

portuguesa;  ....................................................................................................................................................  

0 - Ausência de resposta ou resposta errada. ……………………………………………………………………... 

Incidirá, no todo ou em parte, sobre os conteúdos de natureza genérica e específica abaixo indicados, 

podendo ser consultadas apenas as bibliografias e legislação de suporte, desde que não anotada, nem 

comentadas e em suporte de papel. Não será permitida a utilização de quaisquer equipamentos 

eletrónicos/informáticos. ……………………………………………………………………………………………… 

O método de seleção Entrevista Profissional de Seleção (EPS) será aplicada e classificada conforme 

previsto na al. a) do n.º 1 do artigo 6.º e n.os 5 e 6 do artigo 9.º da Portaria, e nos mesmos moldes aplicados 

para a referência 1 do presente procedimento concursal.  .............................................................................   

A Classificação Final (CF) dos candidatos e a consequente ordenação final dos candidatos será expressa 

na escala de 0 a 20 valores, com valoração até às centésimas, resultando da média aritmética ponderada 

das classificações obtidas nos métodos de seleção indicados, de acordo com a seguinte fórmula: CF = 

(40% X PC)+(30% X AP) + ( 30% X EPS), em que: CF - Classificação Final; PC - Prova de Conhecimentos; 

AP – Avaliação Psicológica; EPS - Entrevista Profissional de Seleção.  ........................................................  

Legislação de suporte:  ...................................................................................................................................  

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua atual redação - Estabelece o quadro de competências, assim 

como o regime jurídico de funcionamento, dos órgãos dos municípios e das freguesias; Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação - Código dos Contratos Públicos; Lei n.º 7/2009, de 12 de 

Fevereiro, na sua atual redação - Código do Trabalho; Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 

redação - Estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades 

intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de competências do Estado para as 

autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo 

autárquico; Regulamento (UE) n.º 1300/2013 do Fundo Coesão de 17 de dezembro de 2013; Regulamento 

(UE) n.º 1301 do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional de 17 de dezembro de 2013; Regulamento 

(UE) n.º 1303/2013 Geral dos Fundos Estruturais e de Investimento do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 17 de dezembro de 2013; Regulamento (UE) n.º 1304/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho de 

17 de dezembro de 2013; Anúncio n.º 49/2014 de 19 de fevereiro - Estatutos da Comunidade Intermunicipal 

da Região de Coimbra; Lei n.º 35/2014, de 20 de junho que aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas (LTFP) e LTFP, ambas na sua atual redação; Decreto-Lei n.º 137/2014 de 12 de setembro, na sua 

atual redação; Decreto-Lei n.º 159/2014 de 27 de outubro, na sua atual redação; DL n.º 4/2015, de 07 de 

janeiro, na sua atual redação - Código do Procedimento Administrativo; Decreto-Lei n.º 6/2015 de 8 de 

janeiro, na sua atual redação; Portaria n.º 57-B/2015 de 27 de fevereiro, na sua atual redação; Portaria n.º 

60-A/2015 de 2 de março, na sua atual redação; Portaria n.º 60-B/2015 de 2 de março, na sua atual redação; 

http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/regulamentos-comunitarios/regulamento-ue-n-1300-2013-do-fundo-coesao-de-17-de-dezembro-de-2013/download
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/regulamentos-comunitarios/regulamento-ue-n-1301-do-fundo-europeu-de-desenvolvimento-regional-de-17-de-dezembro-de-2013/download
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/regulamentos-comunitarios/regulamento-ue-n-1301-do-fundo-europeu-de-desenvolvimento-regional-de-17-de-dezembro-de-2013/download
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/regulamentos-comunitarios/regulamento-ue-n-1303-2013-geral-dos-fundos-estruturais-e-de-investimento-do-parlamento-europeu-e-do-conselho-de-17-de-dezembro-de-2013/download
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/regulamentos-comunitarios/regulamento-ue-n-1303-2013-geral-dos-fundos-estruturais-e-de-investimento-do-parlamento-europeu-e-do-conselho-de-17-de-dezembro-de-2013/download
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/regulamentos-comunitarios/regulamento-ue-n-1303-2013-geral-dos-fundos-estruturais-e-de-investimento-do-parlamento-europeu-e-do-conselho-de-17-de-dezembro-de-2013/download
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/regulamentos-comunitarios/regulamento-ue-n-1304-2013-do-parlamento-europeu-e-do-conselho-de-17-de-dezembro-de-2013/download
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/regulamentos-comunitarios/regulamento-ue-n-1304-2013-do-parlamento-europeu-e-do-conselho-de-17-de-dezembro-de-2013/download
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Portaria n.º 60-C/2015 de 2 de março, na sua atual redação; Portaria n.º 97-A/2015 de 30 de março, na sua 

atual redação; Portaria n.º 105/2017, de 10 de março, na sua atual redação;  Despacho n.º 10548-B2017 

de 23-11-2017; Orientação Técnica N.º 12/2017, relativa ao Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo 

e Emprego (SI2E); Orientação de Gestão Nº 01/2018 - Regras aplicáveis à submissão de pedidos de 

pagamento do Programa Operacional Regional do Centro 2020. ………………………………………………. 

E não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata que vai ser 

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

O Presidente do Júri ______________________________________________ 

Os Vogais Efetivos   ______________________________________________ 

       ______________________________________________ 

http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/si2e-legislacao/orientacao-tecnica-n-12-2017/download
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/si2e-legislacao/orientacao-de-gestao-n-01-2018-regras-aplicaveis-a-submissao-de-pedidos-de-pagamento/download
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/si2e-legislacao/orientacao-de-gestao-n-01-2018-regras-aplicaveis-a-submissao-de-pedidos-de-pagamento/download

