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Procedimento concursal comum, para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado, para preenchimento de 1 (um) posto de trabalho, na carreira e categoria de técnico 

superior do mapa de pessoal do Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto. 

Aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, pelas 10 horas, através da plataforma Microsoft 

Teams, reuniu o júri do Procedimento concursal comum, para constituição de relação jurídica de emprego público por 

tempo indeterminado, para preenchimento de 1 (um) posto de trabalho, na carreira de Técnico Superior e categoria de 

Técnico Superior, do mapa de pessoal do Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto, designado por deliberação do 

Cansei ho Di retivo do I OG P, de 05 de j u I ho de 2022 .. ---------------------------------------------------------------------------------------

O júri é co n st i tu í do po r: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presidente - Florbela de Jesus Brites, Chefe de Divisão dos Serviços Financeiros do Instituto de Oftalmologia Dr. 

G a m a Pi n to; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vog a i sEf e t i vos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ° Vogal Efetivo - Catarina Isabel de Oliveira Moura Rosa, Chefe de Divisão do Serviço de Aprovisionamento 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 Nacional de Emergência 

M é dica; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vog a i s s u pie nte s: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.° Vogal Suplente - Paula Cristina Oliveira Mendes Ribeiro, Técnica Superior do Instituto de Oftalmologia Dr. Gama 

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

2.° Vogal Suplente - Ana Paula Rodrigues dos Santos, Técnica Superior do Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto. 

Estiveram presentes os mem bros efetivos do Júri. ----------------------------------------------------------------------------------------

A reunião teve como ponto único da ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------

Fixação dos parâmetros de avaliação e respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a 

grelha classificativa e o sistema de valoração final dos métodos a aplicar ao procedimento concursal, -----------
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1 - Nos termos do disposto no n.o 5 do artigo 36° da L TFP, 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, 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 L TFP, 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. --

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 

Entre vi sta P rofiss io n ai d e Se leção. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 = 70% A C + 30% E P 5-------------------------------------------------------------

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

Em que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O F = O rd e nação Fi n a I -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A C = A va I i ação Cu rricu I a r -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

E P S = Entre vista Profiss io n 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 b a 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 

exercidas e aval iação de desem pen ho obtida. -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

H L = H a b i I ita ções L ite rá ri as: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ Licenciatura em áreas não identificadas no aviso, mas com experiência profissional: 15 valores -------------------------------

~ Licenciatura nas áreas identificadas no aviso de abertura: 16 Valores ------------------------------------------------------------------

~ Mestrados em áreas não identificadas no aviso, mas com experiência profissional: 17 valores ----------------------------------

~ Mestrado nas áreas identificadas no aviso de abertura: 18 Valores ----------------------------------------------------------------------

~ Doutoramento em áreas não identificadas no aviso, mas com experiência profissional: 19 Valores ----------------------------

~ Doutoramento nas áreas identificadas no aviso de abertura: 20 Valores ----------------------------------------------------------------
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E P = Expe ri ê n c i a P rofi s s i o n a I -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Com mais de 15 anos de experiência na área da referência: 20 Valores. ---------------------------------------------------------------------------

Com mais de 10 e até 15 anos de experiência na área da referência: 17 Valores ----------------------------------------------------------------

Com mais de 5 anos e até 10 anos de experiência na área da referência: 14 Valores -----------------------------------------------------------

Até 5 anos de experiência na área da referência: 12 valores -------------------------------------------------------------------------------------------

FP = Formação profissional ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

co nstante do Avi so de Abe rtu ra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ Sem formação: 1 O valores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ Até 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 --------------------------------------------------------------------------------

AD = A va I iação de Desempen ho: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O júri apenas contabilizará a avaliação de desempenho dos últimos três biénios. Nos casos em que por razão não 

imputável ao candidato, não exista aval iação 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 

o n d e pe rt e n c em. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ Desem pe n ho ln ad eq u ad o: 8 va lo res ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

~ Desempenho Adeq uado: 14 valores -----------------------------------------------------------------------------------------------

~ Desem pen ho Re levante: 18 valores -----------------------------------------------------------------------------------------------

~ Desem pen ho Exce lente: 20 va lores ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

ii) Entrevista Profissional de seleção (E PS) - 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 abri l, com as alterações introduzidas pela Portaria n.o 12-A/2021, de 11 de 

j a n e i ro: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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~ M o ti vaç ão P rofi ss io n a I ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ Se n tid o C r í ti co -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ Exp ressã o e FI u ê n c i a Ve rba I ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ Expe ri ê nc i a P rofi s s i o n a I -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

me n ç õe s: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ ln s ufic i e n te: 4 Va lo res -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ Red u zi do: 8 Va I o res ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ Suficiente: 12 Valo res -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ Bom: 16 Valores -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ E I e vad o: 20 Va lo res ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

i) Prova de conhecimentos - visa 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 (PC) será escrita, com consulta, de realização individual, de natureza teórica, efetuada em 

suporte de papel , numa só fase e será constituída por um conjunto de questões de resposta de escolha múltipla, com 

duração máxima de 90 minutos, e visa avaliar os conhecimentos académicos e, ou profissionais, bem como as 

competências técnicas dos candidatos, será valorada de O a 20 valores e com expressão até às centésimas, incidindo 

sobre as seguintes temáticas e grau de complexidade correspondente à categoria.----------------------------------------------

A prova será constituída por 40 questões, com verdadeiro/falso, sendo que: 

i. Cad a res posta ce rta é va lorad a co mO, 5; ------------------------------------------------------------------------------------------

ii. Cada resposta errada ou não respondida não é valorada. --------------------------------------------------------------------

A referida prova será de carácter eliminatório, sendo excluídos os candidatos que obtenham classificação inferior a 

no ve e meio (9,5) valo res. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
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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 

exp re ss a me n te auto rizad a. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 integ ral publicado na Bolsa de Emprego PÚ blico. ------------------------------------------------------------------------------------

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

Os métod os de se leção são valo rad os: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ás ce n t é sim 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 12 horas e 30 minutos, e para que conste, lavrou

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

o Júri 

\ -fi, ,~ ç, ~"..." ~«tt 
Florbela de Jesus Brites ? 
6d~~~dM~ 

I 
Catarina Isabel de Oliveira Moura Rosa 

Sandra Flora dos Santos Franco Figueiras 
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