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ATAN.° I

No dia 11 do rnês de marco de 2021, pelas 1 1 horas, em reunião online realizada na
Plataforma Zoom,

reuniu o j(iri do procedimento concursal comum para

preenchimento de 1 (urn) posto de trabal.ho da carreira gerat de assistente técnico
do mapa de pessoal da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibtiotecas, na
modalidade de contrato de trabalho em funçöes p(iblicas por tempo indeterminado,
cujo aviso de encontra para publicação em Diário da Repáblica.
Na reunião estiveram presentes os seguintes membros do jüri:
Presidente de J~iri: José Maria Furtado, Chefe de Divisão do Serviço de
Tnformacao, Estatistica e Qualidade;

-

-

1° Vogal Efetivo: Sónia Marina do Nascimento Krithinas Jaques, Técnica Superior

da Divisão do Serviço de Inforrnação, EstatIstica e Qualidade;
2° Vogat Efetivo: Maria dos Remédios Gabirro da Silva Teixeira Amaral, Técnica
Superior da Divisão do Serviço de Informação, Estatistica e Qualidade, designados
-

por despacho de 3 de marco de 2021 do Senhor Diretor-Gerat do Livro, dos
Arquivos e das Bibliotecas.
A reunião teve a seguinte ordem de trabathos:
• Ponto I: Quais os métodos de seleção obrigatórios e facultativos a aplicar;
•
•
•

Ponto 2: Elaborar o conteâdo e classificação da Prova de Conhecimentos (PC)
e respetiva correção/respostas bern como a ficha de avaliacao individual;
Ponto 3: Elaborar a ficha de Avaliacao Curricular (AC) contendo os respetivos
parâmetros, ponderacao e ctassificaçao;
Ponto 4: Elaborar a ficha da Entrevista Profissional de Selecão (EPS) contendo
os respetivos parârnetros e classificaçao;

Ponto I da ordem de trabaLhos:
Tendo em conta a deliberaçao do ji~ri os métodos de setecao obrigatórios e
facuttativos são os seguintes:
1
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Métodos de seleção obrigatórios: Prova de Conhecimentos (PC) ou Avaliação
Curricular (AC);
Método de seleção facultativo: Entrevista Profissional de Selecão (EPS)
-

-

As ponderacoes a utilizar para cada método são as seguintes:

-

-

Prova de Con hecimentos e Avaliacão Curricular 70%
Entrevista Profissional de Selecao 30%
-

-

Ponto 2 da ordem de trabaihos:
Método de seleçao da Prova de Conhecimentos (PC)
A prova de conhecimentos é uma prova escrita, revestindo natureza teórica, de
realizacão individual, sendo permitida a utilizacao de elementos de consulta, em
suporte papel, não sendo admitida a utilizacao de quaisquer meios eletrónicos e
tendo a duracao maxima de uma hora e trinta minutos.
Esta prova visa avaliar os conhecimentos profissionais e as competências técnicas dos
candidatos afins ao exercIcio das funçoes correspondentes a caraterizacão do posto
de trabalho a ocupar, incidindo sobre as matérias referentes aos Diplomas abaixo
indicados:
a) Decreto-Lei n.° 103/2012 de 16 de maio;
b) Despacho n.° 9339/201 2, de 11 de julho;
c) Portaria n.° 192, de 19 de junho;
d) Decreto-Lei n.° 141 /2015, de 31 dejulho;
e) Lei n.° 35/2014, de 20 de junho;
f) Decreto-Lei n.° 135/99, de 22 de abril, republicado corn as atualizacoes
introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 73/2014 de 13 de maio.
Na valoracao da prova de conhecimentos será adotada uma escala de 0 a 20 valores.
A prova de conhecirnentos tern caráter eliminatório, sendo excluldos os candidatos
que obtenham uma c[assificaçao inferior a 9,5 valores.
De seguida, o jun passou a elaboraçao da prova de conhecimentos e respetiva
correção, que consta de docurnento confidencial, Anexo
Ponto 3 da ordem de trabaihos:
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Método de seleçao da AvaLiacao Curricular (AC)
A Avaliacão Curricular resultará da aplicacao dos seguintes parâmetros, ponderacao
e pontuação, e será obtida através da seguinte formula:
AC

=

0,20 (HA)

+

0,15 (FP)

+

0,45 (EP)

+

0,20 (AD)

em que:
HA = Habilitacôes académicas ponderação 0,20
FP = Formaçao profissional ponderação 0,1 5
EP = Experiência profissional ponderacao 0,45
AD = Avaliaçao de desempenho ponderacão 0,20
-

-

-

-

Foi dada major ponderacao na EP por se entender que este parâmetro é o mais
relevante na apreciacao curricular.
A AC é expressa numa escala de 0 a 20 valores, com valoração ate as centésimas,
sendo a classificaçao obtida através da media aritmética simples das classificacoes
dos elementos a avaliar.
0 ji~ri e(aborou a ficha individual de Avaliacão Curricular, contendo os respetivos
parâmetros, ponderacao e classificacao, que consta do Anexo II a presente Ata, da
qual faz parte integrante.
Na classificacão dos parâmetros constituintes da fOrmula, observar-se-ão as seguintes
regras:
Habilitacoes académicas (HA)
No presente procedimento concursal exige-se que os candidatos possuam 12.° ano
(ensino secundário), sem possibilidade de substituicao do nivel habilitacional por
formacao e, ou, experiência profissional.
Assim, na avaliaçao do parâmetro habilitaçaes académicas (HA) o jan deliberou que
a valoracão das mesmas, desde que devidamente comprovadas, é feita da seguinte
forma:

Mestrado

20

Pós Graduacão

18

Licenciatura

17

12.° ano de escolaridade

16
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A Formacao Profissional (FP)
A formacao profissionat (FP) visa aumentar a eficácia e a eficiência dos servicos
através da meihoria da produtividade dos trabathadores. Tat significa que não se
considerará qua[quer formacao, mas apenas a formaçao profissionat que respeita a
area de formaçao e aperfeicoamento profissionat retacionada corn a area posta a
concurso nos üttimos cinco anos.
Assim, na ava[iaçao deste parâmetro de avatiacao o jan detiberou que a vatorizaçao,
desde que devidamente comprovada, é feita da seguinte forma:

Formacão Profissional

Valoraçâo

Mais de l50horas

20

Mais de 90 e ate 120 horas

18

Mais de 60 e ate 90 horas

16

Mais de 30 e ate 60 horas

14

Ate 30 horas

12

Menos de 30 horas

10

Experiência Profissional (FP)

o

jLri detiberou que a ctassificação da Experiência Profissionat, desde que

devidamente comprovada no exercIcio de funcôes correspondentes ao posto de
trabatho para que é aberto o procedimento concursat, será vatorada da seguinte
forma:

A avaLiacao de desempenho (AD)
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A avatiação de desempenho (AD) será classificada através da apLicacão da formula a
seguir indicada:
AD=AD1 ÷AD2÷AD3
3
em que:
AD = Media da ava[iaçao do desempenho
AD1, AD2 e AD3 = Avaliacao dos três (3) ültimos anos relevantes para o efeito, sendo
a escala de 0 a 5 convertida para uma escala de 0 a 20.

Nas situaçöes em que os candidatos, por razães que não [he sejam imputáveis, não
possuam ava[iação do desempenho relativamente ao ano ou anos relevantes, o valor
positivo a considerar correspondente a uma ava[iaçao de desempenho de 10 valores
convertida numa escala de 0 a 20.

Ponto 4 da ordem de trabaihos:
Método de selecao facultativo Entrevista Profissional de Seleçao
0 jt~ri de[iberou, por unanimidade, que a Entrevista Profissional de Seleção (EPS)
resu[tará da aplicacão dos seguintes parâmetros e pontuação, e será obtida através
da seguinte fórmul.a:
EPS

=

A

+

B

+

C
4

+

D

A Qualidade da experiência profissiona[ Considerará o nivel de desenvo[vimento e
variedade de conhecimentos profissionais apreendidos no exercIcio efetivo das
funçães desempenhadas e a sua utilidade para o exercIcio das funcoes a que
concorre.
-

-

B
Preocupacão pela valorizacão e atualização profissional. Terá por objetivo
detetar, através da variedade de documentacao de consulta e da frequência de acoes
de formação, o interesse do candidato pelas funcoes inerentes a carreira a que se
candidata.
-

-

C Capacidade de comunicacão e f[uência verbal Procurará medir a corrente do
pensamento manifestada através da [inguagem oral, seu caudal, transparência de
idelas e sequência lógica de raciocInio.
-

-

D Sentido critico Apreciará as opçöes tomadas e respetiva fundamentacão e
capacidade de argumentacão perante cenários hipotéticos ou reals, bern como o
equacionar de factos e acontecimentos de Indote profissionat ou gerat.
-

—
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Os parâmetros da ava[iacão e c(assificação são vatorados da seguinte forma:

NIveis classificativos Excelente

Muito
Born

Born

Suficiente

Insuficiente

ClassificaçãofValores

18-17
Valores

16-14
Valores

9,5 13
Valores

8 Valores

20-19
Valores

—

A EPS terá a duracão aproximada de 20 minutos.
O resultado fina[ será obtido através da media aritmética simp[es das classificaçães
dos parâmetros a avaLiar.
O Jan e[aborou a ficha individuaL da Entrevista Profissiona( de Setecão (EPS), que
consta do Anexo III a presente ata, da qual faz parte integrante.
Nada mais havendo a tratar, foi redigida a presente ata que, depois de (ida, vai ser
assinada peLos membros do jun presentes.

O Presidente do J~jri

O

10

VogaL Efetivo

0 2° Vogat Efetivo

