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ATA N.° I

I. Aos onze dias do mês de marco de dois miL e vinte e dois, petas catorze horas, nas

instataçöes da Direçao-GeraL do Livro, dos Arquivos e das BibLiotecas, sita na ALameda da

Universidade em Lisboa, reuniu o jiiri do procedimento concursaL comum para o

preenchimento de 1 (urn) posto de trabaLho na carreira geraL de assistente técnico do

mapa de pessoat da Direçao-GeraL do Livro, dos Arquivos e das BibLiotecas (DGLAB), na

modaLidade de contrato de trabaLho em funçoes pâbLicas por tempo indeterminado, cuja

abertura foi autorizada por despacho exarado peto Sr. Subdiretor-Geral. do Livro, dos

Arquivos e das BibLiotecas, na informação n° 1-2022-000775, de vinte e oito de fevereiro,

cujo aviso se encontra para pubticação no Diário da RepábLica e na BoLsa de Emprego

PâbLico.

2. 0 posto de trabaLho carateriza-se peto desempenho das funçoes previstas no Anexo a que

se refere o n.° 2 do artigo 88.° da Lei GeraL do TrabaLho em Funcöes PiibLicas (LTFP),

pubLicada em anexo a Lei n. 35/2014, de 20 de junho, na sua atuaL redaçao, ao quaL

corresponde o grau 2 de cornpLexidade funcionaL, na carreira e categoria de assistente

técnico, designadamente o desempenho de funçaes na area de Apoio a Direção.

0 posto de trabaLho caracteriza-se, ainda, peLo desempenho das seguintes funçöes de

apoio a Direçao da DGLAB:

— Gestão de agendas da direcao;

— Apoiar na preparacão de reuniöes e da respetiva documentaçao;

— Atendimento presenciaL e teLefónico;

— Planeamento de viagens da direçao em território nacionaL e estrangeiro;

— ELaborar oficios, notas de serviço internas e mensagens de correio eLetrónico;

— ReaLizar todas as tarefas administrativas intrInsecas a função, tais como o

tratamento e gestão de docurnentacão, correspondência e arquivo;

— hxecutar todas as demais funçoes merentes a respetiva funcao.

3. Na reunião estiveram presentes:

— Presidente - Ricardo Pinto Gomes, Diretor de Serviços de Ptaneamento, Gestão e

Informação;
— 1.0 VogaL efetivo - Ana Margarida Contreiras Batista, técnica superior da Direção

de Serviços de PLaneamento, Gestão e Informaçao;
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2.° Voga[ efetivo - CarLa Maria GonçaLves CoeLho, assistente técnica apolo a
Direção da DGLAB.

4. 0 jan deLiberou, por unanimidade, proceder a seguinte ordem de trabathos:

— Ponto 1: Métodos de seLecao a utiLizar e respetiva vaLoração;

— Ponto 2: Fixaçao dos parâmetros de ava[iação e da respetiva ponderação, gretha

cLassificativa e sistema de vaLoração finaL de cada método de seleção, nos termos

da Portania n.° 125-A/2019, de 30 de abriL, na sua atual redação.

— Ponto 3: Critério de desempate para efeitos da cLassificaçao finaL unitária.

5. ReLativamente ao ponto 1 o jan, por unanirnidade, deliberou o seguinte:

5.1. Nos termos dos n.°~ 1,4 e 5 do artigo 36.° da Lei GeraL doTrabatho em Funcoes PâbLicas

(LTFP), aos candidatos são aplicados os seguintes métodos de seLeção:

a. Métodos de seleçao obrigatórios: Prova de Conhecirnentos (PC);

b. Método de seleção facultativo: Entrevista Profissionat de Seleção (EPS).

5.2. Aos candidatos abrangidos pelo fl.0 2 do artigo 36.° da LTFP (norneadamente,

candidatos que estejam a cumprir ou a executar a atribuição, competéncia ou

atividade caracterizadora do posto de trabaLho em causa), caso nao tenham exercido

por escrito a opção pelo método obrigatório previsto no ponto 5.1, são aplicados os

seguintes métodos de seLecão:

a. Métodos de seleçao obrigatórios: Avaliação CurricuLar (AC);

b. Método de seleção facultativo: Entrevista Profissionat de Seleção (EPS).

5.3. Nos termos do artigo 7•0 da Portaria n.° 125-A/2019, de 30 de abrit, na sua redação

atual, por razöes de ceLeridade o jan pode optar peta apticação dos métodos de

seleçao de forma faseada da seguinte forma:

a. ApLicaçao, num pnirneiro mornento, a totatidade dos candidatos, dos métodos PC

ou AC, consoante os casos;

b. Apticação do segundo método (EPS) apenas a parte dos candidatos aprovados no

prirneiro método a convocar por ordem decrescente de cLassificação.

5.4. Na vatoração dos métodos de seLeção referidos é utilizada a escala de 0 a 20 vaLores,

de acordo corn a especificidade de cada método, sendo a cLassificaçao final

considerada ate as centésimas.

As ponderaçöes a utilizar para cada rnétodo são as seguintes:
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a. Prova de Conhecimentos e Avahaçâo curricular — 70 %;

b. Entrevista Profissional de Seleçao — 30 %.

A CLassificacao finaL é obtida peta apLicaçao de uma das seguintes formuLas,

consoante a origem e ou opção do candidato:

Candidatos previstos no ponto 5.1:

CF=0,70 PC + 0,30 EPS

Candidatos referidos no ponto 5.2:

CF=0,70 AC + 0,30 EPS

Em que:

CF=CLassificacao FinaL

PC=Prova de Conhecimentos

EPS=Entrevista ProfissionaL de SeLeçâo

AC=AvaLiacão CurricuLar

5.5. Conforme o disposto no n.° 9 do artigo 9~0 da Portaria n.° 125-A/2019, de 30 de abriL,

na sua redaçao atual, cada urn dos métodos de seLeçao, bern como cada uma das fases

que comportem, é etiminatório. Ficando exctuIdos do procedimento os candidatos que

obtenham ctassificação inferior a 9,5 vatores num dos métodos ou que não compareçam

ao mesmo, näo Lhes sendo apLicado o método seguinte.

5.6. A pubLicitação dos resuLtados obtidos em cada método de setecão, nos termos do n.° 1

do artigo 25.0 do preceito normativo referido no ponto anterior, é efetuada através de

Lista, ordenada aLfabeticamente, e será afixada nas instaLaçaes do Arquivo Nacional da

Torre do Tombo e disponibitizada no sItio da Internet da DGLAB, em

https: / Idg[ab.gov. pt/dgtab-2/ recursos-humanos/procedimentos-concursais/.

5.7. Os candidatos aprovados em cada método de seLecao serão notificados, para a

reatização do método seguinle, da loima prevista no artigo 10.0 da Portaria fl.0 125-

A/2019, na sua atuaL redaçâo.

6. ReLativamente ao ponto 2 da ordem de trabaLhos o jan, por unanirnidade, deLiberou o

seguinte:

Sob pena de excLusão, os candidatos terão que ser detentores dos requisitos previstos no

artigo 17.° da Lei GeraL do TrabaLho em Funçoes Pâbticas (LTFP), pubticada em anexo a
Lei n.° 35/2014, de 20 de junho, na sua atuaL redacão, e cumulativamente possuir as
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seguintes habi[itaçöes literárias, sem possibilidade de substituiçao do nIvet habilitacionaL

por formação ou experiência profissionaL:

— 12.° Ano de escoLaridade.

6.1. Método de seleção obrigatorio - Avaliação Curricular (AC):

A avaLiaçao curricular visa anaLisar a quaLificação dos candidatos, designadamente a

habi Litação académica (HA), formação profissionaL (FP), percurso profissional, reLevância

da experiência adquirida e o tipo de funçães efetivamente exercidas (EP), e avaLiação de

desempenho (AD) correspondente aos t~iLtimos perIodos avaLiativos, não superiores a dois

biénios, em que o candidato cumpriu ou executou atribuiçao, competência ou atividade

idênticas as do posto de trabaLho a ocupar.

A avaLiaçäo curricular, assim como dos fatores acima identificados, é expressa numa

escala de 0 a 20 vaLores, corn vatoraçao ate as centésimas, sendo a cLassificação obtida

através da seguinte media aritmética ponderada:

AC = 0,20 (HA) + 0,15 (FP) + 0,50 (EP) + 0,15 (AD)

Em que:

— HA = HabiLitaçöes académicas - ponderaçao 0,20;

— FP = Formação profissional - ponderaçao 0,15;

— EP = Experiência profissional - ponderaçao 0,50;

— AD = AvaLiação de desempenho - ponderação 0,15.

A AC é expressa numa escata de 0 a 20 vaLores, corn vaLoração ate as centésimas. 0 j~iri

procedeu a eLaboração da ficha individual de avaLiacao curricular (Anexo I). Na

cLassificaçao dos parâmetros constituintes da formula, observar-se-ão as seguintes regras:

6.1 .1. Habilitaçöes Académicas (HA) - 20%

No presente procedimento concursal exige-se que os candidatos possuam o 12.° Ano de

escolaridade, nos termos da aLinea b) do n.° 1 do artigo 86.° da LTFP.

Assim, a avaliacao deste fator, desde que devidamente comprovada, e reaLizada da

seguinte forma:

IIab~litação Académica Valoração
I Doutorarnento 20 VaLores
Mestrado 18 VaLores

I Licenciatura 16 VaLoresr 12.° Ano 14
EscoLaridade obrigatória 12 VaLores
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Os graus de doutoramento e mestrado so serão ponderados se as respetivas areas

temáticas estiverern, peLa sua denominaçao e conteâdo programático, diretamente

correLacionadas corn o conteâdo funciona[ dos postos de trabaiho a prover.

Apenas será considerado o grau académico compLeto e certificado.

6.1.2. Formaçao Profissional (FP) - 15%

A formação profissionat visa aumentar a eficácia e a eficiência dos servicos através da

rneLhoria da produtividade dos trabaLhadores.

A valoração do FP assenta na verificação de quaLificaçöes adquiridas através da

certificaçao de acöes de formaçao profissionaL frequentadas no â[tirno perlodo, não

superior a 10 anos, devidamente comprovadas.

Atento o perfit do posto de trabaLho a preencher, as acöes de forrnaçâo profissionaL serão

agrupadas de acordo corn o grau de importância para o desenvoLvimento de atividades do

mesrno, sendo:

— Acöes de formaçao nas areas de atividade do posto de trabaLho ou noutras, desde

que pertinentes para o exercIcio das funçöes inerentes a esse mesmo posto de

trabaLho;

Forrnação informativa (seminários, congressos, conferências e outros eventos)

desde que pertinentes para o exercicio das funçães inerentes ao posto de trabaLho.

A vaLoração do fator FP será catcuLada de acordo corn o seguinte:

FP = 80% A +20% B

Sendo:

FP - Valor do fator formação profissional.

A - duração totaL de açôes de formaçao nas areas de atividade do posto de trabaLho

concursado, ou noutras desde que consideradas pertinentes;

B - Duração totaL de açöes de formaçao informativa desde que pertinentes para 0

exercIcio das funçöes inerentes ao posto de trabalho.

Assirn, as açöes de formação terão a seguinte correspondência na escaLa de 0 a 20 vaLores:

Formaçâo Profissional Valoraçâo

Mats de 150 horas 20 Valores

Mats de 90 e ate 120 horas 18 Valores
5
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Formação Profissional Valoraçäo

Mais de 60 e ate 90 horas 16 VaLores

Mais de 30 e ate 60 horas 14 VaLores

Ate 30 horas 12 Vatores

Menos de 30 horas 10 VaLores

Sem formaçao 0 VaLores

6.1.3. Experiência Profissional (EP) - 50%

No fator Experiência ProfissionaL, desde que devidamente comprovada, será considerada

apenas a experiência profissionaL corn incidência sobre a execução de atividades inerentes

ao posto de trabaLho, eLencadas no ponto 2, e a compLexidade das rnesrnas e será

cLassificada da seguinte forma:

Duracäo

SI 1> 1=c anos<3 3=<anos<5 5=<anos<7 anos>=7experiencia anos
Pontuacao 0 10,00 12,50 15,00 17,50 20,00

6.1.4. Avaliação do desempenho (AD) - 15%

Na avaLiaçäo serâo consideradas as avaLiaçães retativas aos (iLtimos perlodoc avatiativos,

nao superiores a 2 biénios, sendo apurada através da seguinte media aritrnética simpLes

das pontuaçöes:

AD = AD Biéniol + AD Biénio2

2

Em que:

— AD = Media da avaliação do desempenho dos âLtimos dois biénios;

— AD Blénlo 1 AvaLlacâo obtida no (iLtirno biénio;

AD Biénio 2 - Avatiação obtida no penâLtimo biénio.

As avaLiaçOes de desempenho terão a seguinte correspondéncia na escaLa de 0 a 20

vaLores:

Avaliaçao SIADAP Valoraçao
2,0a2,9 lOVatores
3,Oa 3,4 l2VaLores
3,5 a 3,9 14 VaLores
4,0a4,4 l6Vatores
4,5 a4,9 l8VaLores
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Avaliação SIADAP Valoração
5,0 20VaLores

Sem avaLiação 0 VaLores

Quando por razöes que nao sejam irnputáveis ao candidato, desde que devidamente

comprovadas, nao possuam avaLiacao do desempenho re[ativarnente a urn ou mais biénios,

a vaLoração corresponderá a expressão quantitativa minima da escata de ava[iação do

SIADAP, peto que, em conformidade corn a aLinea c) do n.° 2 do artigo 8. Portaria n.°

125-A/2019, de 30 de abriL, na sua redação atuaL, serão considerados 10 vaLores para este

fator.

6.1.5. 0 jan eLaborou a ficha individuaL de AvaLiaçao CurricuLar (AC), contendo os

respetivos parâmetros, ponderaçao e cLassificação, que consta do anexo I a
presente ata, da quat faz parte integrante.

6.2. Método de seLeçao obrigatório - Prova de Conhecimentos (PC)

6.2.1. A Prova de Conhecimefitos (PC) é expressa nurna escaLa de o a 20 vaLores, corn

vaLoração ate as centésirnas e será constituida por 10 (dez) questães.

6.2.2. A Prova de Conhecimentos é urna prova escrita, que visa avaLiar os cofihecimentos

acadérnicos e ou profissionais e a capacidade para apLicar os conhecimentos a

situaçöes coricretas e a resotução de probLernas, flO âmbito da atividade

profissional. a desempenhar, revestindo natureza teórica, de reaLizaçao individuaL,

em suporte papeL e sob a forma escrita.

6.2.3. A prova de conhecimentos incide sobre as matérias referentes aos Diplomas abaixo

indicados:

a. DipLomas orgânicos da DGLAB:

Decreto~Lei fl.0 103/201 2, de 16 de malo;

Portaria fl.0 192/201 2, de 19 de junho;

Despacho n.° 9339/201 2, de 11 de junho.

b. Lei GeraL do TrabaLho em Funçöes Pâbticas (LFTP), aprovada em anexo a Lei n.°

35/201 4, de 20 de junho, fla atuaL redaçâo.

6.2.4. Não é indicada nenhuma bibLiografia especifica.

6.2.5. E perrnitida a utiLização de eLementos de consutta (Legistacao e bibLiografia), em

suporte de papeL, nao sendo adrnitida a utiLização de quaisquer meios etetrónicos.
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6.2.6. A prova terá a duraçao maxima de 90 minutos.

6.2.7. As respostas erradas são penalizadas.

6.2.8. A ausência de resposta a cada pergunta corresponderá a atribuição de zero vatores

nessa pergunta.

6.2.9. A prova não poderá ser assinada, sendo apenas identificada por uma nurneração

convencionaL a atribuir peLo jan, a quat substitui o nome do candidato ate que se

encontre compLeta a sua avatiaçao, para poder ser garantido o anonimato durante

a correção.

6.2.10. No caso de candidato corn deficiência comprovada, poderá soLicitar condiçöes

especiais para a reatização da PC, sendo concedido urn atargarnento de 30

minutos.

6.2.11. 0 comprovativo do grau de deficiência pode ser apresentado ate 10 dias áteis

antes da reatizaçao da prova, quando não apresentado no mornento da

candidatura.

6.2.12. 0 jan eLaborou a Prova de Conhecirnentos (PC) e sua correção, que consta de

documento confidencial que se encontra no Anexo II desta ata.

6.3. Método de selecao facultativo - Entrevista Profissional de Seleçao (EPS)

6.3.1. A Entrevista Profissional. de SeLeção (EPS) visa avaLiar a experiência profissionaL e

aspetos comportarnentais, e será apticada aos candidatos aprovados nos rnétodos

de seLeção PC ou AC.

6.3.2. 0 jan detiberou, por unanimidade, que a Entrevista Profissionat de SeLecao E 5)

resuttará da apticacao dos seguintes parâmetros:

A - Conhecimentos do conteudo funcional (ponderacao 0,3 5) - Apreciará as opcôes

tornadas e respetiva fundamentação no que concerne ao conhecirnento das rnatérias

do conte(ido funcionat do posto de trabaLho e a capacidade de argumentação perante

cenários hipotéticos

B - Motivação e interesse profissional (ponderacão 0,35) - Ponderará os rnotivos da

candidatura, expetativas Profissionat profissionais
8
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C - Relacionamento interpessoal (ponderacao 0,20) - Ponderará a atitude perante

as regras de retacionamento corn a chefia e os colegas do trabaLho, avaLiará o nIveL

de compreensão das regras e normas discipLinares no trabaLho

D - Capacidade de comunicação e expressao (ponderacao 0,10) - Incidirá no nIveL

de organização e articulacão sequenciat do discurso oraL, apreciando a fLuência,

clareza e precisão da Linguagern utiLizada, visando medir a eficácia da comunicacão.

6.3.3. A EPS é avatiada segundo os niveis classificativos de ELevado, Born, Suficiente,

Reduzido e Insuficiente, conforrne quadro abaixo, nos termos do n.° 5 do artigo
9•o da Portaria n° 125-A/2019, de 30 de abriL, na sua atuat redacao:

cIas~ce~Ivos Elevado Born Suficlente Reduzido Insuficlente

CLassificaçoes 20 VaLores 16 Valores 12 Valores 8 Vatores 4 Vatores
I Valores

6.3.4. A ctassificação da EPS é obtida através da media aritmética ponderada, das

c[assificacães dos parâmetros a avaLiar, de acordo corn a seguinte formuLa:

EPS = (A*0,35) + (B*0,35) ÷ (C*0,20) + (D*0,10)
4

6.3.5. Para cada urn dos parâmetros, o Jan estabeleceu os niveis de apreciacão, sua

definiçâo e escaLa de vaLoração, como se segue:

A - Conhecimentos do conteiido funcional - 35%

Avaliaçao Fundamentaçâo da classificaçao

ELevado - Fundarnentou e argurnentou corn coerência incontestáveL apresentando
20 Vatores sotucöes.

Born - 16 Fundarnentou e argumentou corn Lógica apropriada apresentando
Valores soLuçães.

Suficiente - Fundarnentou e argumentou de urna forma aceitável as situacães
12 Vatores apresentadas.
Reduzido - Manifestou di.~ividas e incertezas na fundarnentaçao das soLuçöes e/ou
8 vatores fraca argumentação, perante as situacöes apresentadas.

Insuficiente
4 VaLores Manifestou incapacidade de argumentaçao e ausencia de soLuçoes.
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B - Motivaçao e interesse profissional - 35%

Avaliação Fundamentaçao daclassificação —

Evidenciou forte interesse e empenho em conseguir adequada reatização
profissionaL. ReLevou noção cLara e critica sobre os seus pontos fortes e

ELevado pontos fracos para o desempenho das funçoes. As opçöes tomadas em
20 V I contexto profissionaL projetam maturidade e ponderação e asa ores expetativas profissionais refletern uma visão concreta e objetiva do

trabaLho, permitindo prognosticar sóLida motivação para a area de
atividade do_posto de trabaLho.
Demonstrou a reLevância da experiência profissionaL para as atividades a
desenvo[ver. ReveLou noçäo sobre os seus pontos fortes e pontos fracos

Born - 16 para o desernpenho de funçöes. Projetou interesse e empenho em
VaLores conseguir uma adequada reaLizacao profissionaL reLacionada corn asatividades a desenvoLver. As opçöes tomadas em contexto profissionat

projetam maturidade e ponderaçao, permitindo prognosticar muito born
nIve[ da motivação para a area de atividade do posto de trabaLho.
A anáLise do percurso profissionat projetou a[guns interesses profissionais
coincidentes corn as atividades a desenvotver. A noção sobre os seus
pontos fortes e pontos fracos para o desempenho das funçöes nem

Suficiente - sempre foi cLara. Identificou e fundamentou atguns interesses
12 Vatores profissionais retacionados corn a atividade a desenvolver, perrnitindo

prognosticar algum ernpenho em conseguir uma mais adequada
reatizaçao profissional e rnotivação para a area de atividade do posto de
trabaLho.
Manifestou uma anáLise pouco crftica do seu percurso profissionat.
ReveLou dificuLdade em identificar pontos fortes e pontos fracos para o

Reduzido - desempenho das funçães. Revetou aLguma dificuLdade em identificar e
8 valores fundamentar os interesses profissionais, reLacionados corn as atividades

a desenvolver, permitindo atribuir avatiação negativa a motivação para
a area de atividade do posto de_trabaiho
Manifestou dificuLdade na anáLise do percurso profissionat. Não reveLou

. . noção sobre os pontos fortes e pontos fracos para o desempenho deInsuficiente - - . . .

- 4 Va[o funcoes. Nao projetou interesses profissionais retacionados corn asres atividades a desenvoLver, perrnitindo atribuir avaliação negativa a
rnotivação para a area de atividade do posto de trabalho

C - Relacionamento interpessoal - 20%

Avaliaçao Fundamentaçâo da classificação
Evidenciou eLevado niveL de compreensão da importância das normas de
reLacionamento interpessoaL no LocaL de trabaLho e vaLores internos do

Elevado - grupo. Projetou franca facilidade de integração em grupos de trabaLho e
20 VaLores cornportarnentos que prornovern a confiança e o respeito petos coLegas e

~ hierarquias, permitindo avatiação de francarnente boa capacidade de
~ relacionamento interpessoaL.
~ Manifestou born entendirnento da importância das norrnas de

Born - 16 reLacionamento no Local de trabatho. Projetou capacidade em adotar
Vatores cornportamentos adequados para a promocão da confiança e respeito~ peLos coLegas e hierarquias, perrnitindo avaLiação de boa capacidade de

~ retacionamento interpessoaL.
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Avaliacao FUndarnentacão da classiliicaçao
Manifestou boa compreensão da importância das normas de

Suficiente - reLacionarnento interpessoaL no Local de trabaLho. ReveLou preocupação
12 Vatores em adotar comportamentos adequados em situacôes de confLito, empromover confiança e o respeito peLos cotegas e hierarquias, permitindo

diagnosticar atgurna faciLidade de relacionamento interpessoaL. - -

Manifestou atgurna facilidade em identificar as diferentes atitudes

Reduzido - perante os vaLores internos do grupo. Não projetou preocupação em
8 vaLores promover a confiança e o respeito petos colegas e hierarquias,permitindo prognosticar fraca capacidade de retacionamento

interpessoaL. -

Manifestou deficiente cornpreensão das normas de relaçao interpessoaL
Insuficiente no meio Laboral; Projetou fraca capacidade de autocorrecão

4 Vatores comportamentaL, permitindo uma avatiação negativa da capacidade de
reLacionarnento interpessoaL.

D - Capacidade de comunicaçao e expressão - 10%

Avaliação Fundamentaçao da classificacão
Muito boa organização e articuLaçao sequenciaL do discurso,

Etevado expressando-se corn elevada fluência e de forma agradávet. Emprega
20 Valores uma tinguagem muito precisa e evidencia riqueza de vocabuLário. Fala

de moclo muito convincente e persuasivo.

Born - 16 Boa articulaçao do discurso, articutando as ideias de forma bastante
VaLores clara e ftuente. Preciso na utitização do vocabuLário, evidenciaautoconfiança e convicção quando fata.

• AceitáveL organização e encadeamento do discurso. Emprega umaSuficiente - Linguagem vatores apropriada corn adequada ctareza e concisäo. Denota
12 Vatores à-vontade quando fala e raramente hesita nas respostas.

Insuficiente organização e articutação do discurso, tornando-se pouco
Reduzido - claro e percet~veL. Por vezes, evidencia incorreção no emprego da
8 valores linguagern. FaLa de modo rnonocórdico e não demonstra autoconfiança.

Fraca organização do discurso, corn acentuada insuficiência ao n~veL da
Insuficiente ctareza e da concisâo. Frequenternente, ernprega incorretamente 0

- 4 Valores vocabuLário e/ou comete erros grarnaticais. Tern dificuLdade em
cornpreender o que the é dito.

6.3.6. A EPS terá a duraçao aproximadamente de 20 rninutos.

6.3.7. 0 j(iri eLahorou a ficha individual cia Entrevista Profissional de Seleção (EPS). que

consta do Anexo IV a presente ata, a qual inclui as questães a cotocar aos

candidatos

7. Retativarnente ao ponto 3 da ordern de trabathos, decidiu o jan, por unanirnidade, o

seguinte:
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Em caso de iguaLdade de cLassificação, o jan aptica os critérios de preferência previstos

na Lei (artigo 27.° da Portaria n.° 125-A/2019, na sua atuaL redação, conjugado com o

disposto no artigo 66.° da LTFP).

Se subsistir iguatdade após a apLicação dos referidos critérios serão utiLizados

sucessivamente, para desem pate, os segui ntes critérios:

a. A cLassificacao mais e[evada obtida na prova de conhecimentos ou avaLiação

curricular;

b. A me[hor cLassificação obtida na entrevista profissionaL de seLecao.

Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reuniäo da quaL se Lavrou a presente

ata que, depois de [ida, vai ser assinada peLos membros do jan presentes.

o presidente do jan,

•cardo Gomes

o primeiro voga[ efetivo,

frt~~
Ana Margarida Contreiras Batista

A segunda vogaL efetiva,

e0~o~. ~
CarLa Maria Gonça[ves CoeLho


