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Concurso interno geral de ingresso para constituição de relação jurídica de emprego 

público por tempo indeterminado, com vista ao preenchimento de 01 (um) posto de 

trabalho na carreira especial de Técnico de Informática na categoria de Técnico de 

Informática de Grau 1, nível 1, do mapa de pessoal do Instituto de Oftalmologia Dr. 

Gama Pinto 

ATA N.º 1 

Ao primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte um, pelas onze horas, nas 

instalações do Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto, reuniu o júri Concurso interno geral de 

ingresso para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, 

com vista ao preenchimento de 01 (um) posto de trabalho na carreira especial de Técnico de 

Informática na categoria de Técnico de Informática de Grau 1, nível 1, do mapa de pessoal do 

Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto. 

Estiveram presentes na reunião os seguintes membros do júri: 

Presidente - Luis Fernando de Sousa Guedes, Chefe de Divisão do Gabinete de Tecnologias de 

Informação e Comunicação, da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais; 

Vogais suplentes, Dália Sofia Gonçalves Mota, Sandra Flora dos Santos Franco Figueiras, ambas 

Técnicas Superiores do Serviço de Gestão de Recursos Humanos do Instituto de Oftalmologia 

Dr. Gama Pinto, que substituíram o primeiro e segundo vogal efetivo, por motivo de ausência 

dos mesmos. 

A presente reunião teve como objetivo definir os critérios de apreciação e ponderação de cada 

um dos métodos de seleção, sistema de valoração final e aprovação da fórmula de classificação 

f inal. 

1 - Considerando que o presente procedimento é circunscrito a candidatos com vínculo de 

emprego público por tempo indeterminado previamente constituído, serão aplicados, nos 

termos dos n.Qs 4 e 5 do artigo 36 .Q da LTFP, conjugado com os artigos 19.Q, 20. Q 22. Q e 23 .Q do 

Decreto-Lei n. Q 204/98, de 11 de julho, como métodos de seleção obrigatórios a Prova de 

Conhecimentos (PC) ou a Avaliação Curricular (AC) e como método complementar a Entrevista 

Profissional de Seleção (EPS) . 
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De acordo com a legislação em vigor, será utilizado um único método de seleção obrigatório, 

"avaliação curricular" (AC} ou "prova de conhecimentos" (PC}, consoante os candidatos 

possuam ou não identidade funcional entre o posto de trabalho que ocupam o posto de trabalho 

a concurso, complementado pelo método de seleção facultativo "entrevista profissional de 

seleção (EPS). 

1.1 - Os candidatos colocados em situação de valorização profissional e os candidatos com 

vínculo de emprego público por tempo indeterminado, que se encontrem na mesma 

carreira e categoria do lugar posto a concurso e que exerceram, por último, atividades 

idênticas às publicitadas, serão sujeitos à aplicação do método de seleção "avaliação 

curricular", exceto de declararem que optam pelo afastamento deste método. 

1.2 - Os candidatos colocados em situação de valorização profissional e os candidatos com 

vínculo de emprego público por tempo indeterminado, a exercerem atividades diferentes 

às publicitadas, serão sujeitos à aplicação do método de seleção "prova de conhecimentos", 

a qual visa avaliar os conhecimentos teóricos e técnicos necessários ao exercício da função . 

2 - Os parâmetros e as ponderações a utilizar em cada um dos métodos de seleção são os 

seguintes: 

2. 1- ---Prova de conhecimentos (PC) - Ponderação de 60% - A PC visa avaliar os conhecimentos 

académicos e profissionais e as competências técnicas, dos candidatos, exigíveis e adequados 

ao exercício das funções correspondestes à caracterização do posto de trabalho a concurso . 

A PC revestirá a forma escrita, com consulta, incidindo sobre conteúdos de natureza genérica e 

especifica à área específica de recrutamento, com duração máxima de 90 minutos. 

A prova será constituída por 40 questões, sendo 8 questões de verdadeiro e falso e 30 questões 

de resposta múltipla, valoradas com 1 e 0,4 valores, respetivamente, sendo a classificação final 

deste método de seleção, pontuada numa escala de O a 20 valores. 

As questões de escolha múltipla terão 4 respostas possíveis, admitindo cada questão apenas um 

resposta certa. 

As questões incidirão sobre a legislação e bibliografia constante no aviso de abertura . 

O júri elaborou nesta data a prova de conhecimentos, bem como a grelha de respostas, as quais 

face à sua confidencialidade não ficaram anexas à presente ata, mas à guarda do presidente do 

júri, em envelope fechado, até à data que for designada para a prestação da prova, sendo aberta 

no local da mesma antes do início da aplicação do método de seleção. 
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2.2 - Avaliação curricular (AC) - Ponderação de 60% - Visa avaliar analisar a qualificação dos 

candidatos, designadamente, a habilitação académica ou profissional, percurso profissional, 

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

avaliação de desempenho obtida. 

A AC é pontuada numa escala de O a 20 valores e obtida pela seguinte fórmula: 

na qual: 

HA = Habilitações Académicas 

EP = Experiência Profissional 

FP = Formação Profissional 

AC = HA + EP + FP+AD/4 

AD = Avaliação do Desempenho 

HA - Habilitações Académicas - onde se pondera a titularidade de grau académico ou nível de 

qualificação certificado pelas entidades competentes. 

- Habilitação superior a licenciatura na área da Informática ...................................... ....... 20 valores 

- Licenciatura na área de informática .................................... ............................................... 18 valores 

- Curso Tecnológico, cursos das escolas profissionais ou curso que confira certificado de 

qualificação de nível III em áreas de informática ............ ................ .... ..... ..... ... .. .... ...... ... ...... 16 valores 

Não serão valorizadas habilitações de nível superior que não estejam inseridas na área de 

informática 

EP - Experiência Profissional - onde se pondera a execução das atividades inerentes ao posto 

de trabalho objeto do presente concurso e grau de complexidade das mesmas. 

A EP detida pelos candidatos será pontuada numa escada de O a 20 valores e obtida pela 

seguinte fórmula: 

EP = (EPF+OAR)/2 

EPF = Experiência Profissional de Função 

OAR = Outras Atividades Relevantes 
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EPF = Experiência Profissional na Função - onde se pondera o exercício efetivo de funções, 

exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, e relacionadas com o posto de trabalho 

objeto de recrutamento: 

;::: 5 anos ....................................................................................................... 20 valores 

;::: 3 anos e ~ 5anos ..................................................................................... 15 va lores 

;::: 1 ano e ~ 3 anos ................................................................ ....................... 10 valores 

~ 1 ano ........................................................ ............ ............... ........................ 5 valores 

OAR = Outras Atividades Relevantes - onde se pondera o exercício de outras at iv idades 

relevantes para as funções a desempenhar, realizadas na Administração pública, a partir de 1 de 

janeiro de 2016 

As DAR serão pontuadas numa escala com o mínimo de 4 valores, aos quais serão acrescid os os 

valores correspondentes a cada atividade relevante abaixo referida, contada uma única vez, até 

ao va lor máximo de 20 valores : 

Gestão e configuração de redes ................................................................................. 2 valores 

Conhecimentos avançados de administração de sistemas operativos 

W indows ....................................................................................................................... 2 valores 

Conhecimentos de Scripting ...................................................................................... 2 valores 

Instalação e Configuração de equipamentos informáticos .............. .... ................. 5 valores 

Conhecimentos das aplicações utilizadas na rede informática da saúde (RIS) .... 5 valores 

FP - Formação profissional - onde se ponderam as ações de formação e de aperfe içoamento 

profissional relacionadas com o exercício das funções de formação e aperfeiçoamento 

profissional relacionadas com o exercíc io de funções para as quais está aberto o presente 

concurso, realizadas nos últimos 5 anos, e que se encontrem devidamente comprovadas através 

de cópia do respetivo certificado. 

Sem formação: .......................................................................................................................... 10 valores 

De 1 a 25 horas de formação: ................................................................................................ 12 va lo res 

De 26 a 50 horas de formação: ................................................................................................ 14 valores 

De 51 a 100 horas de formação: ............................................................................................ 16 valores 

De 101 a 150 horas de formação: ................................................. ................... .. ........... ......... 18 valores 

Com mais de 150: .................................................................................................................... 20 va lores 
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Não serão consideradas ações de formação no âmbito do lazer ou de temáticas que não sejam 

relacionadas com as funções do posto de trabalho. 

AD - Avaliação de Desempenho - onde se pondera a avaliação do desempenho relativa aos 

últimos três ciclos avaliativos, em que o candidato cumpriu ou executou atribuição, competência 

ou atividades idênticas ao do posto de trabalho a concurso. 

Nos casos em que por razão alheia ao candidato não exista avaliação de desempenho no último 

biénio, o Júri contabilizará as avaliações de desempenho imediatamente anteriores, caso seja 

feita menção dessa situação na declaração emitida pelos serviços onde pertencem. 

Desempenho Inadequado: ........................................................................................................ 8 valores 

Sem avaliação por facto não imputável ao candidato: ........................................................ 12 valores 

Desempenho Adequado: ......................................................................................................... 14 valores 

Desempenho Relevante: ......................................................................................................... 18 valores 

Desempenho Excelente: .......................................................................................................... 20 valores 

A valoração final da AD, será expressa de O a 20 valores, sendo o resultado final obtido através 

da soma dos três ciclos avaliativos a dividir por três. 

Em caso de dúvida, ao júri reserva-se o direito de solicitar aos candidatos, todos os elementos 

considerados pertinentes. 

2.3 - Entrevista Profissional de Seleção - Ponderação de 40% visa avaliar, de forma objetiva e 

sistemática, a experiência profissional e aspetos comportamentais evidenciados durante a 

interação estabelecida entre o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente relacionados 

com a capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal. 

O júri avaliará os seguintes parâmetros: 

~ Motivação Profissional 

~ Sentido Crítico 

~ Expressão e Fluência Verbal 

~ Experiência Profissional 

Entrevista profissional de seleção - é avaliada segundo os níveis classificativos de Elevado, Bom, 

Suficiente, Reduzido ou Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as classificações 

de 20, 16, 12, 8 e 4 valores, cujo resultado final resulta da média aritmética simples das 

classificações dos parâmetros a avaliar. 
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Os parâmetros da EPS serão valorados com base na grelha que se anexa à presente ata, aos 

quais serão atribuídas as seguintes menções: 

Insuficiente: ........ .... .. .................. ................ .. ...... ............ ... ...... ... ... ... ......... ............ ..................... 4 Valores 

Reduzido: .................................................................................................................................... 8 Valores 

Suficiente: ................................................................................................................................. 12 Valores 

Bom: .......................................................................................................................................... 16 Valores 

Elevado: .................................................................................................................................... 20 Valores 

3 - A Classificação Final (CF) e a consequente ordenação dos candidatos derivará da fórmula 

abaixo indicada e será expressa na escala de O a 20 valores, resultado da média aritmética 

ponderada das classificações obtidas nos métodos de seleção aplicados, e resultará da seguinte 

fórmula: 

Na situação prevista no número 2.1 da presente Ata: 

60% (PC) + 40% (EPS) = 100% 

Para os candidatos nas situações descritas no número 2.2 da presente Ata : 

60% (AC) + 40% (EPS) = 100% 

4 - São excluídos os candidatos que não compareçam a qualquer um dos métodos de seleção 

ou que obtenham, um classificação inferior a 9,5 valores num dos métodos de seleção 

obrigatórios, bem como na classificação final. 

5 - A ordenação final dos candidatos que completem o procedimento é efetuada de acordo com 

a escala classificativa de O a 20 valores, em resultado da média aritmética ponderada das 

classificações quantitativas obtidas nos dois métodos de seleção, e é unitária, ainda que lhe 

sejam aplicados diferentes métodos de seleção. 

6 - Em caso de igualdade na classificação final observar-se-á o disposto nos n.os 1 e 3 do art.º 

37.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de junho . 
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Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião cerca das treze horas e para que 

conste, lavrou-se a presente ata que vai ser lida e assinada pelo júri.------------------------------------

o Júri 

Luis Fernando de Sousa Guedes 

Dália Sofia Gonçalves Mota 

Sandra Flora dos Santos Franco Figueiras 
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Anexo à Ata n. Q 1 

Concurso interno geral de ingresso - carreira especial de Técnico de Informática na categoria de Técnico de Informática de Grau 1, nível 1 -
preenchimento de 01 (um) posto de trabalho 

Ficha de Entrevista Profissional de Selecção 

rcarrdidato(a): 

IResumo dos temas abordados: 

Serão consideradas as motivações, profissionais e outras, dos candidatos, face ás exigências do cargo a que se candidatam, bem 
Pontuação: 

MOTIVAÇÃO PROFISSIONAL: 
como a sua iniciativa, dinamismo e capacidade de ultrapassar os seus próprios problemas para se dedicar a uma tarefa, e a 
responsabilidade do cargo que exerce, a nível individual ou em trabalho de equipa, manifestada pelo sentido de disponibilidade, 
capacidade de julgar, de coordenar e de disciplinar 

.!!ir':;;i ?';I,'. /,i ' .... ";i·íl;i·j'.ii 
Elevado Bom Suficiente: Reduzido Insuficiente 

20 valores 16 valores. 12 valores 8 valores . 4 valores 

Demonstração inequívoca de elevados Demonstração de interesses e gostos Demonstração de interesses e gostos Demonstração inequívoca de interesses e Demonstração inequívoca de interesses 
interesses e gostos, bem polarizados, polarizados , escolha de objectivos e meios polarizados , escolha de objectivos e meios gostos pouco polarizados, escolha deficiente e gostos mal polarizados, incapacidade 
escolha de objectivos e meios adequados, adequados , bom espírito de iniciativa, adequados, bom espírito de iniciativa e de objectivos e meios adequados, deficiente para escolha de objectivos e meios 

elevado espírito de iniciativa e sentido das disponibilidade e sentido das sentido de disponibilidade e das espírito de iniciativa e alguma adequados, inexistência de iniciativa e de 

responsabilidades. Posse inequívoca de responsabilidades. Posse de boa direcção responsabilidades. Posse de boa direcção disponibilidade para a reso lução das tarefas disponibilidade total para a resolução das 

elevada direcção e intensidade vocacional, e intensidade vocacional demonstrando e intensidade vocacional demonstrando rotineiras. Posse de insuficiente direcção e tarefas rotineiras. Posse de inequívoca 

demonstrando razões e interesses múltiplos interesses lógicos pelo cargo a concurso interesse aceitável pelo cargo a concurso intensidade vocacional demonstrando pouco desmotivação e desinteresse pelo cargo 

pelo cargo a concurso interesse pelo cargo a concurso a concurso 

---

Considera, através das intervenções oportunas e interesse pelas situações , o sentido de prioridade nas respostas, o 
Pontuação: 

SENTIDO CRíTICO: aprofundamento lógico ou fuga na abordagem dos problemas, bem como as opções tomadas e respectiva fundamentação e a 

I 

I 

argumentação perante uma situação-problema. 
..... . ii,;;. .(;\ .... ~........ .:;r;; .. f:;;i .».. .... ;,! 

Elevado Bom Suficiente: Reduzido Insuficiente 

20 valores 16 valores. 12 valores 8 valores. 4 valores 

Abordagem fácil e profunda das questões Abordagem profunda das questões Abordagem aceitável das questões Abordagem sofrível das questoes Fuga ás questões apresentadas, nula 

apresentadas e elevadas capacidades de apresentadas e boas capacidades de apresentadas , e boas capacidades de apresentadas, deficiente capacidade de capacidade de fundamentação com 

argumentação e fundamentação, com lógica argumentação e de fundamentação , com argumentação e de fundamentação , com fundamentação e argumentação titubeante, multas duvidas e incertezas, e manifesta 

irrefutável , perante uma situação-problema lógica, perante uma situação-problema lógica aceitável , perante uma situação- sem convicção ou solução perante uma falta de argumentação, perante uma 

problema situação-problema situação-problema 

$ 



EXPRESSÃO E FLUÊNCIA VERBAIS: 

Elevado 

20 valores 
Elevada qualidade de expressão e fluência 
verbais manifestadas através da utilização 
de vocabulário rico, da transmissão muito 
clara de um ponto de vista e de grande 
capacidade de articulação das ideias em 
exposição. 

-

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

Elevado 

20 valores 
Revela grande variedade, profundidade e 
riqueza de experiência em actividades 
relevantes para o exercício das funções , 
conjugada com aprofundados 
conhecimentos profissionais de muita 
utilidade para as funções a exercer, 
permitindo prognosticar elevada capacidade 
de adaptação ao trabalho 

r u ndamentação: 

Data: 

Anexo à Ata n.Q 1 

Analisa e pondera a sequência lógica do raciocínio e a fluência e riqueza da expressão verbal. 
Pontuação: 

.'" .·.· ... · ... ·i:. ". ·· .. ·'.'·,1,.(,./";;;: .. ,, ... ) ~ 

Bom Suficiente: Reduzido Insuficiente 

16 valores. 12 valores 8 valores. 4 valores 
Muito boa qualidade de expressao e Boa qualidade de expressão e fluência Fraca qualidade de expressão e de fluência Deficiente qualidade de expressao e 
fluência verbais manifestadas através da verbais , manifestadas através de verbais manifestadas através de vocabulário fluência verbais manifestadas através de 
utilização de bom e rigoroso vocabulário , vocabulário corrente , da transmissão corrente, da transmissão pouco clara ou vocabulário muito pobre , de dificuldade 
da transmissão clara de um ponto de vista relativamente clara de um ponto de vista e confusa de um ponto de vista e de deficiente clara na transmissão de um ponto de 
e de boa capacidade de articulação das de razoável capacidade de articulação das capacidade de articulação das ideias em vista e de total incapacidade de 
ideias em exposição ideias em exposição exposição articulação das ideias em exposição 

Considera e pondera o nível de desenvolvimento e variedade de conhecimentos profissionais apreendidos no exercício efectivo das Pontuação: 
funções desempenhadas em actividades anteriores ao concurso e a sua utilidade para o exercício do cargo a que concorre, 
nomeadamente no que concerne aos conhecimentos adquiridos na área da informática. '··.ii; ... ,:<,· ••.. · .•. ·,i • ... ,.,. • 

,." .. ·,.".'.i 
Bom Suficiente: Reduzido Insuficiente 

16 valores. 12 valores 8 valores. 4 valores 
Revelou variedade e profundidade de Revela experiência em actividades Revela alguma experiência não Revela experiência pouco variada e não 
experiência em actividades re levantes relevantes para o exercício das funções aprofundada, conjugada com poucos aprofundada, conjugada com poucos 
para o exercício das funções conjugada conjugada com conhecimentos conhecimentos profissionais úteis para as conhecimentos profissionais úteis para as 
com bons conhecimentos profissionais de profissionais úteis para as funções a funções a exercer, permitindo prognosticar funções a exercer, permitindo 
muita utilidade para as funções a exercer, exercer, permitindo prognosticar alguma alguma capacidade de adaptação ao prognosticar deficiente capacidade de 
permitindo prognosticar grande capacidade de adaptação ao trabalho trabalho adaptação ao trabalho 
capacidade de adaptação ao trabalho. 

EPS=(MP+SC+EFV+EP)/4 o valores 

o Júri 

~ 
~ 




