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PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM, PARA O PREENCHIMENTO DE UM 

POSTO DE TRABALHO NA CARREIRA GERAL E CATEGORIA DE 

ASSISTENTE TÉCNICO DA DIVISÃO DE GESTÃO DE RECURSOS INTERNOS 

ATA N.º 1 

Ao sexto dia do mês de maio de dois mil e vinte e dois, pelas onde horas, o júri reuniu nas 

instalações da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS), sitas na Avenida 24 de julho, 

2 L, em Lisboa, estando presentes: 

Presidente: Paula Cristina de Jesus Alves Justo, Chefe da Divisão de Gestão de Recursos 

Internos (DGRI); 

1.º Vogal efetivo: Maria Antelo de Noronha Franco Frazão Afonso de Abreu, Chefe da Divisão 

de Conhecimento, Comunicação e Cooperação (DCCC), que substituirá a Presidente nas 

suas faltas e impedimentos; 

2.º Vogal efetivo: Carla Sofia Mendes Pereira, Técnica Superior da DGRI; 

Vogais Suplentes: Miriam Lourenço Dias Nunes e Dina Maria de Carvalho dos Santos, ambas 

Técnicas Superiores da DGRI. 

Os elementos do júri foram nomeados pelo despacho do Subinspetor-Geral, de 28 de abril de 

2022.  

 

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

1. Definição dos métodos de seleção, dos critérios de avaliação e respetiva ponderação, bem 

como a grelha classificativa e o sistema de valoração final; 

2. Elaboração do aviso extrato do procedimento concursal; 

3. Elaboração do aviso integral do procedimento concursal; 

4. Elaboração da tabela de análise das candidaturas, da ficha de avaliação curricular, prova 

de conhecimentos e ficha da entrevista profissional de seleção;  

5. Acesso aos documentos. 

 

PONTO UM DA ORDEM DE TRABALHO 

Nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 36.º da LTFP, conjugado com as alíneas a) e c) do 

n.º 1 do artigo 5.º e alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º, ambos da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 
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de abril, na sua atual redação, e considerando que é circunscrito a candidatos com vínculo de 

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

métodos de seleção obrigatórios a Prova de Conhecimentos (PC) ou Avaliação Curricular 

(AC) e como método facultativo ou complementar a Entrevista Profissional de Seleção (EPS). 

A Prova de Conhecimentos (PC) visa avaliar os conhecimentos académicos e profissionais 

e as competências técnicas dos candidatos, necessárias ao exercício das funções 

correspondentes à caracterização do posto de trabalho a ocupar. As competências técnicas 

traduzem-se na capacidade para aplicar os conhecimentos a situações concretas e à 

resolução de problemas, no âmbito da atividade profissional. É de natureza teórica, reveste a 

forma escrita e é efetuada em suporte de papel, de realização individual e com consulta de 

legislação não anotada. Incide sobre conteúdos de natureza genérica e específica 

diretamente relacionados com as exigências da função, não sendo permitida a utilização de 

telemóveis, computadores portáteis ou qualquer outro aparelho eletrónico ou computorizado, 

durante a realização da prova, que terá a duração de 90 minutos. 

Para a preparação da prova de conhecimentos, indica-se a seguinte legislação: 

- Decreto-Lei n.º 33/2012, de 13 de fevereiro, que aprova a orgânica da Inspeção-geral das 

Atividades em Saúde; 

- Portaria n.º 163/2012 de 22 de maio, que fixa o número máximo de unidades orgânicas da 

Inspeção-Geral das Atividades em Saúde; 

- Despacho n.º 11621/2020, publicado no Diário da República n.º 229/2020, 2.ª série, parte C, 

de 24 de novembro de 2020, que reorganiza as áreas operativas da IGAS; 

- Despacho n.º 7540/2021, publicado no Diário da República n.º 147/2021, 2.ª série, parte C, 

de 30 de julho de 2021, que reorganiza as unidades orgânicas flexíveis da Inspeção-Geral 

das Atividades em Saúde; 

- Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 

de junho; 

Todos os diplomas legais e regulamentares mencionados devem ser considerados com as 

alterações e na sua redação vigentes à data da realização da prova. 

A Avaliação Curricular (AC) é aplicável aos candidatos que se encontrem a cumprir ou a 

executar a atribuição, competência ou atividade caracterizadoras do posto de trabalho em 

causa, bem como a candidatos em situação de valorização profissional que, imediatamente 

antes tenham desempenhado aquela atribuição, competência ou atividade. 
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 Na Avaliação Curricular serão analisados os seguintes fatores, valorados do seguinte modo: 

Habilitação académica de base (HA) Valores 

Superior a Licenciatura  20 

Licenciatura 17 

Escolaridade Obrigatória 14 

Relativamente à formação profissional, apenas se considerará aa ações de formação que digam 

respeito às áreas de formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com as exigências e 

as competências necessárias aos postos de trabalho a preencher. A formação profissional 

obedece à seguinte fórmula:     FE+FC 

                                                        2 

FE (Formação específica) Nº de horas Valores 

 

<15 8 

15 < horas < 50 12 

50 < horas < 100 16 

>100 20 

FC (Formação complementar) Nº de horas Valores 

 

<15 8 

15 < horas < 50 12 

50 < horas < 100 16 

>100 20 

 

Experiência Profissional (EP) Anos de Experiência Valores 

Experiência Profissional na área de atuação 

para a qual é aberto o concurso 

Sem experiência 0 

< a 6 meses  8 

> a 6 meses até 12 meses 12 

> a 1 ano e até 5 anos 16 

Mais de 5 anos 20 

A avaliação do desempenho relativa ao último período de avaliação, multiplicando-se por 4, de 

forma a ser expressa numa escala de 0 a 20 valores.  

Avaliação de Desempenho (AD) 
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 Quantitativa ADx4 

Nota atribuída   

 

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 e qualitativa.  

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 a 

Portaria 125-A/2019, de 30 de abril, na redação atual, serão considerados 10 valores para este 

fator. 

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

                             4  

Legenda: 

AC - Avaliação Curricular; 

HA - Habilitações Académicas; 

FP - Formação Profissional; 

EP - Experiência Profissional; 

AD - Avaliação de desempenho. 

 

A entrevista profissional de seleção (EPS) tem a duração máxima de trinta minutos, visa 

avaliar, de forma objetiva e sistemática, três critérios: 1) a experiência profissional; 2) a 

motivação para função; 3) a capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal e 

4) conhecimentos profissionais e inovação. 

A classificação da EPS resulta da média aritmética simples das classificações dos parâmetros 

de avaliação, sendo o seu resultado convertido nos níveis classificativos de Elevado, Bom, 

Suficiente e Reduzido que correspondem, respetivamente, às classificações de vinte, 

dezasseis, doze e oito valores, para efeitos de classificação final.  
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O júri adotará a seguinte fórmula: 

EPS = EP + MF + CR    +    CI 

 4 

Legenda: 

EP - Experiência profissional; 

MF - Motivação para a função; 

CR - Capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal; 

CI - Conhecimentos profissionais e inovação. 

 

CRITÉRIO 1 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Este critério tem por fim avaliar a experiência dos candidatos face ao conteúdo do posto de 

trabalho a ocupar, quer sejam abstratizados a partir da vivência comum, quer sejam 

apreendidos através de outras aprendizagens ou do exercício efetivo. 

Na avaliação deste critério são considerados os níveis constantes da tabela seguinte: 

Nível Descrição Pontuação 

Elevado 

Experiência Relevante - Experiência profissional com o 

mesmo nível de responsabilidade e na mesma área 

funcional, ou seja, com identidade funcional com o posto de 

trabalho. 

20 valores  

Bom 

Grande Experiência - Experiência profissional com o 

mesmo nível de responsabilidade, mas em outra área 

funcional ou área funcional similar e não coincidente com a 

do posto de trabalho. 

16 valores  

Suficiente 

Experiência Suficiente - Experiência profissional sem o 

mesmo nível de responsabilidade, mas na mesma área 

funcional ou em área similar coincidente com o posto de 

trabalho. 

12 valores  
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Reduzido 

Experiência profissional em área funcional não 

correlacionada ou em área similar não totalmente 

coincidente com o conteúdo funcional do posto de trabalho. 

8 valores  

CRITÉRIO 2 - MOTIVAÇÃO PARA A FUNÇÃO 

Este critério tem por finalidade a identificação da motivação dos candidatos para o exercício 

da função e as expectativas profissionais dos mesmos. 

Na avaliação deste critério são considerados os níveis constantes da tabela seguinte: 

Nível Descrição Pontuação 

Elevado 
Elevada motivação e empenho para o exercício das 

funções, numa ótica de prossecução do interesse público. 
20 valores  

Bom 
Elevada motivação e empenho para o exercício das 

funções. 
16 valores  

Suficiente 
Demonstrou interesse e motivação para desempenhar as 

funções. 
12 valores  

Reduzido Demonstrou interesse relativo e escassa motivação. 8 valores  

CRITÉRIO 3 - CAPACIDADE DE COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 

Pretende avaliar a capacidade de interpretação do discurso, a capacidade de argumentação, 

empatia e qualidade de expressão verbal, bem como, a capacidade do candidato para 

interagir adequadamente com pessoas com diferentes características e em contextos sociais 

e profissionais distintos, tendo uma atitude facilitadora do relacionamento e gerindo 

dificuldades e eventuais conflitos de forma ajustada. 

Na avaliação deste critério são considerados os níveis constantes da tabela seguinte: 

Nível Descrição Pontuação 
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Elevado 

Grande segurança, espontaneidade e poder de 

comunicação; elevada facilidade em interagir com os 

outros; Comportamento bastante estável, apresentando 

boas estratégias para a resolução de conflitos. 

20 valores  

Bom 

Expressa-se com clareza, fluência e precisão, denotando 

segurança e sentido de oportunidade; Facilidade em 

interagir com os outros, apresentando estratégias para a 

resolução de conflitos. 

16 valores  

Suficiente 

Expressa-se com clareza, fluência e precisão; demonstrou 

capacidade para interagir em contextos e profissionais e 

resolução de conflitos. 12 valores  

Reduzido 

Reserva e constrangimento, expressão verbal pouco 

fluente e / ou pouco segura; denota alguma facilidade em 

interagir com os outros, mas pouca flexibilidade em aceitar 

as suas posições. 

8 valores  

 

CRITÉRIO 4 – CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS E INOVAÇÃO 

Nível Descrição Pontuação 

Elevado 

Perfeito conhecimento do conteúdo funcional do cargo a 

prover, demonstrando possuir uma visão de conjunto das 

atividades e equipamentos sob responsabilidade da IGAS. 

Apresentação de ideias / projetos inovadores, com 

considerável pertinência e com elevada clareza de 

raciocínio; 

20 valores  

Bom 

Conhecimento das funções inerentes ao posto de trabalho 

a prover e perceção das funções correlacionadas a cargo 

da IGAS e respetivos equipamentos. Apresentação de 

ideias / projetos inovadores com clareza de raciocínio; 

16 valores  

Suficiente 

Conhecimentos mínimos das funções inerentes ao posto 

de trabalho a prover e identificação das principais 

instalações sob gestão da IGAS. Apresentação 

sistematizada de alguns projetos, sem que, no entanto, 

apresentem um carácter absolutamente inovador; 

12 valores  
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Reduzido 

Pouca perceção do conteúdo funcional do posto de 

trabalho a prover e ausência de uma visão integrada das 

responsabilidades da IGAS. Apresentação de forma 

abstrata e/ou confusa de algumas ideias pouco inovadoras; 

8 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 PC + 0,30 EPS 

CF = 0,70 AC + 0,30 EPS 

 

Legenda: 

CF - Classificação Final 

PC - Prova de conhecimentos 

EPS - Entrevista profissional de seleção 

AC - Avaliação Curricular 

 

PONTO 2 DA ORDEM DE TRABALHO 

O júri procedeu à elaboração do aviso de extrato de abertura, para publicação na 2.ª série do 

Diário da República, que se encontra anexo à presente ata como (Anexo 1), dela fazendo 

parte integrante. 

 

PONTO 3 DA ORDEM DE TRABALHO 

O júri procedeu à elaboração do aviso integral de abertura do Procedimento Concursal 

Comum, para publicação na Bolsa de Emprego Público, que se encontra anexo à presente 

ata (Anexo 2) e que dela faz parte integrante. 

 

PONTO 4 DA ORDEM DE TRABALHO 
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De igual modo, o júri procedeu à elaboração da tabela de análise das candidaturas (Anexo 3), 

da ficha de avaliação curricular (Anexo 4), da ficha da entrevista profissional (Anexo 5) e da 

prova de conhecimentos (Anexo 6), que ficará em envelope fechado até ao dia da prova. 

 

PONTO 5 DA ORDEM DE TRABALHO 

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; 

b) Não é permitido em sede de consulta ao processo concursal, 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 

concurso. 

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. 

 

O presidente do júri 

 

Paula Cristina de Jesus Alves Justo 

 

    O 1.º vogal efetivo                                                                            O 2.º vogal efetivo 

 

Maria Afonso de Abreu                                                            Carla Sofia Mendes Pereira 
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