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Procedimento concursal comum, para constituição de relação jurídica de emprego público portemp;t 

indeterminado, para preenchimento de 3 (três) postos de trabalho, na carreira e categoria de 

assistente operacional do mapa de pessoal do Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto. 

Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, pelas 14 horas, nas instalações do Instituto de 

Oftalmologia Dr. Gama Pinto, reuniu o júri do Procedimento concursal comum, para constituição de relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado, para preenchimento de 3 (três) postos de trabalho, na carreira de Assistente 

Operacional e categoria de Assistente Operacional, do mapa de pessoal do Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto. 

O júri é constituído por: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presidente - Odete Nascimento Afonso, Enfermeira Gestora do Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto; ----------------

1 ° Vogal Efetivo - Fernanda Maria Mendes Costa Nunes, Enfermeira Especialista do Instituto de Oftalmologia Dr. Gama 

Pinto, que substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos; ----------------------------------------------------------------------

2.° Vogal Efetivo - Sandra Flora dos Santos Franco Figueiras, Técnica Superior do Instituto de Oftalmologia Dr. Gama 

Pi n to; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.° Vogal Suplente - Maria Rosa Fernandes, Enfermeira Especialista do Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto; -----

2° Vogal Suplente - Dália Sofia Gonçalves Mota, Técnica Superior do Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto. -------

Estiveram presentes todos os membros do J úri. ---------------------------------------------------------------------------------------------

A reu n ião teve a seg u i nte ordem de traba lhos. -----------------------------------------------------------------------------------------------

1 - Elaboração do conteúdo da grelha de avaliação curricular. ---------------------------------------------------------------------------

2 - Predefinição do objeto da entrevista profissional de seleção e fixação dos parâmetros e critérios de apreciação e 

valo raçã o. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - Nos termos do disposto no n.o 5 do artigo 36° da LTFP, aprovada pela Lei n.O 35/2014, de 20 de junho, conjugado 

com o artigo 5.° da Portaria n.o 125-A/2019, de 30 de abril, com as alterações introduzidas pela Portaria n.o 12-A/2021, 

de 11 de janeiro, pelo Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 04/2015, de 07 de janeiro, 

na sua atual redação, dado o procedimento concursal ser exclusivo para trabalhadores com vínculo de emprego público 

por tempo indeterminado previamente constituído, é adotado unicamente, um dos métodos de seleção obrigatórios 

indicados nas alíneas a) dos nOs 1 e 2 do artigo 36° da LTFP, ou seja, a Prova de Conhecimentos ou a Avaliação 

Curricular, consoante a situação em que se encontrem os candidatos, nos termos descritos no número 2 desta ata. ---
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Nos termos do disposto na alínea a) do nO 1 do artigo 6° da Portaria nO 125-A/2019, de 30 de abril, com as alterações 

introduzidas pela Portaria n.o 12-A/2021, de 11 de janeiro, será, ainda, adotado o método de seleção facultativo de~~ 

E ntre vi sta P rofiss io n a I d e Se I eção. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~ 

A valoração dos métodos anteriormente referidos, será convertida numa escala de O a 20 valores, de acordo com a 

especificidade de cada método, através da aplicação das seguintes fórmulas finais: ----------------------------------------------

-------------------------------------------------------------0 F = 7 O % A C + 3 O % E P S-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------OF = 70% PC + 300/0 EPS-------------------------------------------------------------

E m que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OF = Ordenação Final -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A C = A va I i ação Cu rric u I a r --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PC = Prova de Conhecimentos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E P S = Entrevista P rofission ai de Seleção ------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 - Consoante os casos, os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes: -----------------------------------------------------

2.1 - Avaliação curricular (AC) e Entrevista Profissional de Seleção (EPS) para os candidatos com relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado, ou em situação de mobilidade especial, e que se encontrem, ou se tenham 

por último encontrado, no cumprimento ou execução da atribuição, competência ou atividade caracterizadora dos 

postos de tra ba I h o em ca u sa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

i) Avaliação curricular - visa analisar qualificação dos candidatos, designadamente, a habilitação académica ou 

profissional, percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da formação realizada, tipo de funções 

exercid as e aval iação de desem pe n ho obtid a. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Avaliação curricular = (HL + EP + FP + AD) / 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------

H L = H ab i I itações Li te rá ri as: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ Inferior ao 6. ° Ano: 12 Valores -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ Do 6° ao 9° Ano: 14 Valores -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ Com o 10° Ano: 16 Valores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ Com o 11 ° Ano: 18 Valores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ Com o 12° Ano ou superior: 20 Valores -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

E P = Expe riê nci a P rofi ss io n ai --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ Com 5 ou mais anos de experiência na carreira de Assistente Operacional na área da saúde: 20 Valores. ------------------

~ Com 5 ou mais anos de experiência na carreira de Assistente Operacional noutras áreas: 16 Valores. -----------------------

~ Com menos de 5 anos de experiência na carreira de Assistente Operacional na área da saúde: 14 Valores. ---------------

~ Com menos de 5 anos de experiência na carreira de Assistente Operacional noutras áreas: 12 Valores: ---------------------
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FP = Formação profissional ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O júri apenas contabilizará a formação profissional, realizada nos últimos 5 anos, de acordo com o conteúdo funcional 

constante do ponto 3 do Aviso de Abertura. ---------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
>- Sem formação: 10 valores -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~ 

>- De 1 a 25 horas de formação: 12 valores ------------------------------------------------------------------------------------------

>- 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 horas de formação: 20 valores --------------------------------------------------------------------------------

A O = Aval iação de Dese m pen ho: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O júri apenas contabilizará a avaliação de desempenho dos últimos três biénios. 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 

p e rt e n ce m. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>- Desem pen ho I nadeq uado: 8 valores ----------------------------------------------------------------------------------------------

>- Sem avaliação por facto não imputável ao candidato: 12 valores ----------------------------------------------------------

>- Desempenho Adequado: 14 valores -----------------------------------------------------------------------------------------------

>- Desem penho Relevante: 18 valores -----------------------------------------------------------------------------------------------

>- Dese m pen ho Excelente: 20 va lo res ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

ii) Entrevista Profissional de Seleção (EPS) - 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. -----------------------

A Entrevista Profissional de Seleção terá a duração aproximada de 30 minutos e o júri avaliará os seguintes parâmetros 

na Entrevista Profissional de Seleção, de acordo com o estipulado na alínea a) do n.O 1 do art.o 6. e dos nos 5 e 6 do 

artigo 9.° da Portaria 125-A/2019 de 30 de abril, com as alterações introduzidas pela Portaria n.o 12-A/2021, de 11 de 

j a n e i ro: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>- Motivação Profissional ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>- Se n ti d o C rí ti co -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>- Exp ressão e FI uê nc i a Ve rba I ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

>- Experiência Profissional -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Os parâmetros da EPS serão valorados com base na grelha que se anexa, aos quais serão atribuídas as seguintes 

men:es: ~~-~;~~~~~;~:-~-~~~:;~:-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . 
};> R ed uzi do: 8 Va lo res ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

};> Suficiente: 12 Valo res -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

};> Bom: 16 Valores -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

};> Ele vad o: 2 O Va lo re s ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2. - Provas de conhecimentos (PC) e Entrevista Profissional de Seleção (EPS) para os restantes candidatos: --------

i) Provas de conhecimentos - visam avaliar os conhecimentos académicos e, ou, profissionais e as competências 

técnicas dos candidatos necessários ao exercício de determinada função. ---------------------------------------------------------

O júri procedeu à elaboração da prova de conhecimentos, nesta data, encontrando-se a mesma fechada e lacrada à 

sua g u a rd a. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ii) Entrevista profissional de seleção - 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. ---------------------------------------------

Na Entrevista Profissional de Seleção o júri aplicará os parâmetros já enunciados no ponto 2.1 ii) ---------------------------

A prova de conhecimentos, com possibilidade de consulta de legislação desde que não anotada, e a duração total de 

90 minutos, com tolerância de 10 minutos, consistirá numa prova escrita sobre conhecimentos gerais e conhecimentos 

relativos à área especifica de recrutamento e grau de complexidade correspondente à categoria: ---------------------------

Áre a de Co n h ec i me n to Gera I: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lei de Bases da Saúde (Lei n.O 95/2019 de 4 de setembro); -----------------------------------------------------------------------------

Lei Orgânica do Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto (Decreto-Lei n.O 360/93 de 14 de outubro); ----------------------

Reg u lamento Interno d o I OG P; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regime Jurídico e os Estatutos aplicáveis às unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde (Decreto-Lei nO 18/2017, 

de 10 de fevereiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 44/2018, de 18/06 e Decreto-Lei n.o 75/2019, 

de 30/05) - Capitulo IV ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Direitos e Deveres dos Utentes (Lei n.o 15/2014 de 21 de março, atualizada pelo Decreto-Lei nO 44/2017 de 20 de abril 

e na Portaria 153/2017, de 4 de maio). -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.O 35/2014, de 20 de junho, designadamente Garantias 

de Imparcialidade (artigos 19.° a 24.° da L TFP), Período Experimental (artigos 45.° a 51.a), Direitos, deveres e garantias 

do trabalhador e do empregador público (artigos 70.° a 78.°), Tempo de trabalho e tempos de não trabalho (artigos 

10 1. ° a 135. 0) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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i. Cada resposta certa é valorada com 0,5; ------------------------------------------------------------------------------------------

i i. Cada resposta errada o u não respondida não é valorada. ---------------------------------------------------------------~......,;W 

A referida prova será de carácter eliminatório, sendo excluídos os candidatos que obtenham classificação inferior a :1 
nove e me io (9,5) valo res. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

Durante a realização da prova os candidatos não podem comunicar entre si ou com outra pessoa estranha ao 

procedimento, nem recorrer a qualquer tipo de documentação ou informação cuja utilização não tenha sido 

expressamente autorizada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A violação do disposto no número anterior implica a imediata exclusão dos candidatos. ----------------------------------------

A prova de conhecimentos incidirá sobre a legislação e bibliografia publicadas no aviso de abertura que remete para o 

aviso integral publicado na Bolsa de Emprego Público. ------------------------------------------------------------------------------------

2.3 - Valoração dos métodos de seleção: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Os m étod os d e sei eção são va I o rad os: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) Prova de conhecimentos - é valorada de acordo com a escala de O a 20 valores, considerando-se a valoração até 

às ce n tés i m as. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) Avaliação curricular - é expressa numa escala de O a 20 valores, com valoração até às centésimas; --------------------

c) 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. -----------------------------

Cada um dos métodos de seleção, bem como cada uma das fases que comportem, é eliminatório, sendo excluído do 

procedimento o candidato que não compareça ou que tenha obtido uma valoração inferior a 9,5 valores num dos 

métodos ou fases, não lhe sendo aplicado o método ou fase seguintes. --------------------------------------------------------------

Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião cerca das 15 horas e 30 minutos, e para que conste, lavrou

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

O Júri 

(Odete Nascimento Afonso) 

(Fernanda Maria Mendes Costa Nunes) 
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Anexo à Ata n. Q 1 
I.Q (C)(~ 

~ÁA..J~ 

Procedimento concursal - Assistente Operacional - 3 postos trabalho (deliberação CD 25 de Março de 2022) 
~ 

Ficha de Entrevista Profissional de Selecção 7~0s 

~-----------------------------------------------------------------------~ ICandidato(a): I 
resumo dos temas abordados: -~ - --

Serão consideradas as motivações, profissionais e outras, dos candidatos, face às 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 

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 polarizados, escolha de objectivos e meios gostos pouco polarizados, escolha deficiente e gostos mal polarizados, incapacidade 
escolha de objectivos e meios adequados, meios adequados, bom espírito de 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 iniciativa, 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 e disponibilidade para a resolução das tarefas disponibilidade total para a resolução das 
elevada direcção e intensidade vocacional, e intensidade vocacional demonstrando 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 ~rgo_a concu~~o interesse pelo cargo a concurso a concurso 
- --- -~-

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

SENTIDO CRíTICO: lógico ou fuga na abordagem dos problemas, bem como as opções tomadas e respectiva fundamentação e a argumentação perante 
uma situação-problema. 

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 questões Fuga às 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 



Anexo à Ata n.º 1 

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

Elevado Bom Suficiente: Reduzido Insuficiente 

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

Considera e pondera o nível de desenvolvimento e variedade de conhecimentos profissionais apreendidos no exercício efectivo das 
Pontuação: 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 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 adquirido. 

Elevado Bom Suficiente: Reduzido Insuficiente 

20 valores 16 valores. 12 valores 8 valores. 4 valores 
Revela grande variedade, profundidade e Revelou variedade e profundidade de Revela experiência em actividades Revela alguma experiência não Revela experiência pouco variada e não 
riqueza de experiência em actividades experiência em actividades relevantes relevantes para o exercício das funções aprofundada, conjugada com poucos aprofundada, conjugada com poucos 
relevantes para o exercício das funções, para o exercício das funções conjugada conjugada com conhecimentos profissionais conhecimentos profissionais úteis para as conhecimentos profissionais úteis para 
conjugada com aprofundados com bons conhecimentos profissionais de úteis para as funções a exercer, permitindo funções a exercer, permitindo prognosticar as funções a exercer, permitindo 
conhecimentos profissionais de muita muita utilidade para as funções a exercer, prognosticar alguma capacidade de alguma capacidade de adaptação ao prognosticar deficiente capacidade de 
utilidade para as funções a exercer, permitindo prognosticar grande adaptação ao trabalho trabalho adaptação ao trabalho 
permitindo prognosticar elevada capacidade capacidade de adaptação ao trabalho . 
no. '!:lN":l.nt":l.l""5.n "::lIn tr'=lh":l.lhn - - - ----

rundamentação: - _.- _.-

Data: 05 de abril de 2022 

~ç. (c A~ 
(Odete Nascimento Afonso) 

EPS=(MP+SC+EFV+EP)/4 = ( E10+E16+E22+E28)/4= 

~~~ 
(Fernanda Maria Mendes Costa 

Nunes) 

o Júri 

o valores 

~~ -\o~c~~,~ vPo~---
= j 

(Maria Rosa Fernandes) (Dália Sofia Gonçalves Mota) 


