União das Freguesias de Vila Nova de Cerveira e Lovelhe

Métodos de seleção: Os métodos de seleção são os previstos na alínea c) do nº 2 do artigo60º
da Lei nº 75-B/2020, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado para o ano de 2021), e serão
os seguintes:
1 – Avaliação Curricular (AC) – método obrigatório
2 – Entrevista Profissional de Seleção
Por cada método de seleção serão utilizados os seguintes critérios de apreciação e ponderação
dos fatores de avaliação:
1 – Avaliação Curricular (AC):
1.1 – Fatores de Avaliação
- Habilitações Académicas (HA)
- Formação Profissional (FP)
- Experiência Profissional (EP)
– Avaliação Curricular
Este método será valorado na escala de 0 a 20 valores seguindo a aplicação da fórmula e o
seguinte critério, se o trabalhador já desempenhou estas funções:
AC= (HAB + FP + 2EP )/4
Sendo:
HAB = Habilitação Académica: onde se pondera a titularidade de grau académico ou nível de
qualificação certificado pelas entidades competentes;
Habilitações Académicas de grau exigido à candidatura – 18 valores;
Superior ao grau exigido – 20 valores.
FP = Formação Profissional: considerando-se as áreas de formação e aperfeiçoamento
profissional relacionadas com as exigências e as competências necessárias ao exercício da
função, cujos certificados sejam emitidos por entidades acreditadas. Só serão contabilizados os
últimos 5 anos, ou seja, a partir do ano de 2014:
- Sem ações de formação – 0 valores;
- Ação de formação com duração <a 07 horas – 10 valores.

- Ação de formação com duração> a 07 horas - + 1 valor/cada ação, a acrescer à base de 10
valores.
Sendo que o valor máximo atribuído é apenas de 20 valores neste item.
EP = Experiência Profissional: considerando a experiência obtida na execução de atividades
descritas no lugar a prover:
- Sem experiência profissional: 0 valores;
- Experiência inferior a um ano – 10 valores;
- Igual a um ano e inferior a dois anos – 14 valores;
- Igual a dois anos e inferior a três anos – 18 valores;
- Igual ou superior a três anos – 20 valores.
Só será contabilizado como tempo de experiência profissional o correspondente ao
desenvolvimento em funções inerentes à categoria a contratar, que se encontre devidamente
comprovado, mediante declaração apresentada pelo serviço de origem, incluindo Estágio
Profissional.
Os candidatos que obtenham uma valoração inferior a 9,5 valores, no método de seleção
acima referido (Avaliação Curricular), consideram-se excluídos do procedimento, não lhes
sendo aplicado o método seguinte.
2 - A Entrevista Profissional de Seleção (EPS): com uma ponderação de 30 % e duração
máxima de 20 minutos, 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 os relacionados com a capacidade de
comunicação e de relacionamento interpessoal, sendo que a classificação a atribuir a cada
parâmetro de avaliação resulta de votação nominal e por maioria, sendo o resultado final
obtido através da média aritmética simples das classificações dos parâmetros a avaliar. Os
critérios da Entrevista Profissional de Seleção são os anteriormente descritos.
Para esse efeito será elaborado um guião de entrevista previamente definido,
designadamente:
I)

Conhecimento do conteúdo funcional inerente às funções a desempenhar;

II)
Capacidade de comunicação, sentido de responsabilidade e segurança demonstrada na
procura de soluções problemáticas hipoteticamente colocadas;
III)

Conhecimentos específicos;

IV)
Motivação relacionada com o projeto de carreira profissional e expectativas em
relação ao lugar que concorre.
A entrevista profissional de seleção é avaliada nos termos conjugados do n.º 6 e n.º 7 do artigo
18.º da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/201l, de 6 de
abril; por votação nominal e por maioria, sendo o resultado final obtido através da média
aritmética simples das classificações dos parâmetros a avaliar, traduzido na escala de 20, 16,
12, 8 e 4 valores.

Classificação Final:
A ordenação final dos candidatos que completem o procedimento resultará da média
aritmética ponderada das classificações quantitativas dos métodos de seleção, que será
expressa na escala de 0 a 20 valores e será efetuada através das seguintes fórmulas:
CF = (0,40*AC) + (0,30*EAC)
Sendo:
CF = Classificação Final;
AC = Avaliação Curricular;
EPS = Entrevista Profissional de Seleção
Os candidatos que obtenham uma valoração inferior a 9,50 valores em qualquer dos métodos
de seleção consideram -se excluídos da valoração final.
Com os resultados da classificação final dos candidatos obtidos pela aplicação das fórmulas
anteriores, será elaborada uma lista única com a ordenação final de todos os candidatos.
3 - É obrigatória a apresentação do Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão em todos os
momentos de aplicação dos métodos de seleção, sob pena de exclusão.
4.- Cada um dos métodos de seleção utilizados, bem como cada um das fases que comportem,
será eliminatório pela ordem enunciada, sendo excluído o candidato que obtenha uma
valoração inferior a 9,5 valores num dos resultados ou fases, não lhe sendo aplicados os
métodos ou fases seguintes, sendo igualmente excluído o candidato que não comparecer a
qualquer uns dos métodos de seleção.
5.- Será respeitada a ordem de recrutamento prevista na alínea d) do no.º 1, artigo 37.º, da Lei
35/2014, de 20 de junho.
6.- Critérios de ordenação preferencial: Subsistindo o empate em caso de igualdade de
valoração na ordenação final após a aplicação dos critérios de ordenação preferencial
previstos no artigo 27º da Portaria e nos termos da alínea b) do nº 2 do artigo 27.º da Portaria,
aplicar-se-ão os seguintes critérios de preferência na ordenação:
a)

Os candidatos com mais elevada classificação no 1º método de seleção;

b)

Os candidatos com mais elevada média final

