
1 
 

 

 

 

 

 

Procedimento de recrutamento por mobilidade na categoria, para o 

preenchimento de um (1) posto de trabalho na carreira (não revista) de 

especialista de informática, da categoria de especialista de informática, do grau 

1, nível 1, para a Divisão de Conhecimento, Comunicação e Cooperação, da 

Inspeção-Geral das Atividades em Saúde 

 

 

ATA N.º 1 
 

Aos quinze dias do mês de Setembro de dois mil e vinte e um, pelas 11:00 horas, o júri 
reuniu nas instalações da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS), sitas na 
Avenida 24 de julho, 2 L, 1200-478, em Lisboa, estando presentes: Presidente - Maria 
Antelo de Noronha Franco Frazão Afonso de Abreu, Chefe de Divisão de Conhecimento, 
Comunicação e Cooperação (DCCC); Vogais Efetivos: 1.º Vogal efetivo – Pedro Miguel 
da Silva Abreu, Inspetor da Equipa Multidisciplinar para a Gestão e Desempenho; 2.º 
Vogal efetivo – Paula Cristina de Jesus Alves Justo, Chefe de Divisão de Gestão de 
Recursos Internos; em conformidade com o despacho do Inspetor-Geral das Atividades 
em Saúde, Dr. Carlos Caeiro Carapeto, de 8 de setembro de 2021, exarado sobre a 
Informação n.º 803/2021. 

A presente reunião teve a seguinte ordem de trabalhos proposta pela presidente do júri:  

1. Definição e aprovação dos critérios e métodos de seleção;  

2. Elaboração do aviso integral do procedimento por mobilidade; 

3. Elaboração da tabela de análise das candidaturas, da ficha de avaliação curricular e 
ficha da entrevista profissional de seleção;  

4. Acesso aos documentos.  

Ponto Um 

1- O perfil de competências definido para o posto de trabalho a que se refere o 
presente procedimento é o seguinte 

Perfil funcional: Exercer as funções inerentes à categoria de especialista de informática, 
do grau 1, nível 1, desenvolvendo as atribuições cometidas pela DCCC, em 
conformidade com o Despacho n.º 7540/2021, de 28 de junho, publicado no Diário da 
República n.º 147/2021, Série II de 2021-07-30, em concreto as inerentes à carreira (não 
revista) de especialista de informática e categoria de especialista de informática do grau 
1, nível 1, tal como descritas no Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de março e na Portaria 
n.º 358/2002, de 3 de abril, designadamente, no apoio à conceção, desenvolvimento e 
manutenção de sistemas de informação e no apoio à exploração dos sistemas de 
informação, sistemas e comunicações:  
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a) Desenvolver a arquitetura e acompanhar a implementação dos sistemas e 
tecnologias de informação, assegurando a sua gestão e continuada adequação aos 
objetivos da organização;  

b) Organizar e manter disponíveis os recursos informacionais, normalizar os modelos 
de dados e estruturar os conteúdos e fluxos informacionais da organização e definir as 
normas de acesso e níveis de confidencialidade da informação;  

c) Definir e desenvolver as medidas necessárias à segurança e integridade da 
informação e especificar as normas de salvaguarda e de recuperação da informação, 
gerindo backups e arquivo de dados;  

d) Estudar o impacto dos sistemas e das tecnologias de informação na organização do 
trabalho e no sistema organizacional, propondo medidas adequadas para a introdução 
de inovações na organização e funcionamento dos serviços e para a formação dos 
utilizadores de informática;  

e) Implementar ferramentas que permitam a desmaterialização de procedimentos 
administrativos, nomeadamente através da gestão da plataforma de gestão documental 
em uso na IGAS;  

f) Gerir plataformas de CMS (Content Management System) — Wordpress, Sharepoint;- 

g) Instalar, parametrizar e administrar servidores de bases de dados — nomeadamente 
MS SQL Server;  

i) Identificar necessidades, participar no planeamento e executar projetos informáticos 
de infraestruturas tecnológicas 

Fatores preferenciais: Experiência no exercício das funções correspondentes ao perfil 
funcional identificado. 

2- O procedimento de mobilidade na categoria é circunscrito a candidatos integrados na 
categoria da categoria de especialista de informática, grau 1, nível 1, com vínculo de 
emprego público por tempo indeterminado previamente constituído. 

3- Os métodos de seleção e respetivas ponderações a utilizar serão a Avaliação 
Curricular (AC) e a Entrevista Profissional de Seleção (EPS). 

A Avaliação Curricular (AC) - visa analisar a qualificação dos candidatos, ponderando 
os elementos de maior relevância para o posto de trabalho a ocupar. 

Na Avaliação Curricular serão analisados os seguintes fatores: 

- Habilitação Académica - será ponderado o nível habilitacional detido;  

- Formação Profissional - apenas se considerará a formação profissional respeitante às 
áreas de formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com as exigências e as 
competências necessárias aos postos de trabalho a preencher;  

- Experiência Profissional - com incidência sobre a execução de atividades inerentes ao 
posto de trabalho em causa;  

- Avaliação do desempenho relativa ao último período de avaliação, em que o candidato 
cumpriu ou executou atribuição, competência ou atividade idênticas às do posto de 
trabalho a ocupar, multiplicando-se por 4, de forma a ser expressa numa escala de 0 a 
20 valores. 

Para efeitos de classificação da Avaliação do Desempenho, esclarece-se o seguinte: 

Apenas será considerada a Avaliação do Desempenho devidamente comprovada por 
documento idóneo e que refira expressamente a avaliação final, mediante a respetiva 
menção quantitativa. 
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Quando por razões que não sejam imputáveis ao candidato, desde que devidamente 
comprovadas, não possua avaliação de desempenho, a valoração corresponderá à 
expressão quantitativa mínima da escala de avaliação do SIADAP, pelo que, em 
conformidade com o n.º 3, do artigo 11.º, da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na 
redação dada pela Portaria n.º 145-A/ 2011, de 06 abril, serão considerados 10 valores 
para este fator 

AC= 0,2HA+0,2FP+0,4EP+0,2AD  

Em que:  

AC = Avaliação Curricular;  

HL = Habilitações Literárias;  

FP = Formação Profissional;  

EP = Experiência Profissional;  

AD = Avaliação de desempenho.  

A 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 entrevistado, nomeadamente 
os relacionados com a capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal e 
terá a duração de 30 minutos.  

A entrevista profissional de seleção é avaliada segundo os níveis classificativos de 
Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, 
respetivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.  

A valoração dos métodos anteriormente referidos, será convertida numa escala de 0 a 
20 valores considerando-se a valoração até às centésimas, de acordo com a 
especificidade de cada método, através da aplicação das seguintes fórmulas finais 

CF = 0,70 AC + 0,30 EPS  

em que:  

CF = Classificação Final  

AC = Avaliação Curricular  

EPS = Entrevista profissional de seleção  

Ponto Dois:  

O júri procedeu à elaboração do aviso integral de abertura, para publicação na Bolsa de 
Emprego Público, que se encontra anexo à presente ata como anexo 1, dela fazendo 
parte integrante.  

Ponto Três:  

De igual modo, o júri procedeu à elaboração da tabela de análise das candidaturas 
(anexo 2), da ficha de avaliação curricular (anexo 3) e ficha da entrevista profissional de 
seleção (anexo 4), salvaguardando-se que as mesmas não serão disponibilizadas aos 
candidatos que venham a solicitar a presente ata em momento anterior à sua realização.  

Ponto Quatro:  

No que se refere à forma de acesso aos documentos, mais deliberou o júri que: 

a) Em sede de audiência de interessados a consulta e reprodução de documentos, tem 
de ser solicitada por escrito, através da elaboração de requerimento invocando o pedido 
concreto do que pretende consultar, devendo para o efeito, o júri assegurar o respeito 
pela proteção dos documentos nominativos. 
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b) Não é permitido em sede de consulta ao processo por mobilidade, o uso de fotografia, 
tablet ou outros meios que permitam a recolha de imagem; 

c) Será determinado previamente o dia, hora e local de disponibilização do processo de 
mobilidade.  

O júri deliberou por unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, o presidente do júri deu por encerrados os trabalhos, 
lavrando-se a presente ata que, depois de lida, será assinada por todos os presentes. 

 

 

Presidente do Júri 

 

 

______________________________________ 

Maria Antelo de Noronha Franco Frazão Afonso de Abreu 

 

1.º vogal efetivo 

 

 

______________________________________ 

Pedro Miguel da Silva Abreu 

 

2.ª vogal efetivo 

 

 

______________________________________ 

Paula Cristina de Jesus Alves Justo 
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