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De:   DAG A: Consideração Superior

Informação Nº: 15495/2022/DAG/ACSS Data:  23-03-2022

Assunto: Procedimentos Concursais Comuns destinados ao recrutamento de 15 
técnicos superiores na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo incerto para exercício de funções nas equipas 
de projeto do Plano de Recuperação e Resiliência – Aplicação faseada 
dos métodos de seleção.

DESPACHO / DELIBERAÇÃO

O CD delibera concordar com o proposto nos termos e com os fundamentos que 
antecedem
CD-24.03.2022

 

DESPACHO(S)

Despacho de Victor Herdeiro, em 24-03-2022

Para Deliberação do CD

 

 

mailto:geral@acss.min-saude.pt
http://www.acss.min-saude.pt/


Administração Central do Sistema de Saúde, I.P.

Parque de Saúde de Lisboa | Edifício 16 | Avenida do Brasil, 53 | 1700-063 Lisboa | Portugal
Tel. Geral: 21 792 58 00 | Fax: 21 792 58 48 | Email: geral@acss.min-saude.pt | www.acss.min-saude.pt

Página 2 de 2

PARECER(ES)

Parecer de Sara Magalhães, em 23-03-2022

Considerando a o elevado número de candidaturas e a urgência do procedimento, 
concordo com a utilização faseada dos métodos de seleção nos procedimentos 
concursais destinados ao recrutamento de 15 técnicos superiores na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto, para exercício de 
funções nas equipas de projeto do Plano de Recuperação e Resiliência, conforme 
consta da informação n.º 15495/2022/DAG/ACSS. Nos termos do artigo 7.º da Portaria 
n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na redação atual, a competência para determinar a 
aplicação faseada dos métodos de seleção é do dirigente máximo do órgão ou serviço 
responsável pelo recrutamento, sendo que a competência para os atos relativos aos 
procedimentos concursais está delegada pelo Conselho Diretivo no Sr. Presidente do 
CD, conforme subalínea i) da alínea b) do n.º 1 da Deliberação n.º 835/2021, publicada 
no DR n.º 153, 2.ª Série, de 9 de agosto, pelo que se submete a presente proposta à 
consideração superior.
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De:   DAG A: Consideração Superior

Informação Nº: 15495/2022/DAG/ACSS Data:  2022-03-23

Assunto: Procedimentos Concursais Comuns destinados ao recrutamento de 15 
técnicos superiores na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo incerto para exercício de funções nas equipas 
de projeto do Plano de Recuperação e Resiliência – Aplicação faseada 
dos métodos de seleção.

I. Nos termos do disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 30.º e no artigo 33.º da Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de 

junho, bem como no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 53-B/2021, de 23 de junho, conjugados 

com o n.º 7 da Portaria n.º 161-A/2021, de 26 de julho, e  com  as alíneas a) e b) do n.º 1 do 

artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela Portaria n.º 

12-A/2021, de 11 de janeiro, foi, por deliberação do Conselho Diretivo da ACSS, I.P., de 23 

de dezembro de 2021, precedida do Despacho n.º 11888-B/2021, dos Ministros de Estado e 

das Finanças, da Modernização do Estado e da Administração Pública e do Planeamento, 

publicado no Diário da República, 2ª Série, n.º 232, de 30 de novembro de 2021, autorizada 

a abertura dos seguintes procedimentos concursais comuns com vista ao preenchimento de 

15 (quinze) postos de trabalho, na categoria e carreira de técnico superior, na modalidade 

de contrato a termo resolutivo incerto, para exercício de funções nas equipas de projeto do 

Plano de Recuperação e Resiliência, publicados pelos Avisos(extratos), na 2.ª Série do 

Diário da República, n,º 12, de 18 de janeiro, a saber:

 Aviso (extrato) n.º 1101/2022 - 3 (três) postos de trabalho - Licenciatura em Direito; 

Administração e Gestão de Empresas; Administração Pública; Administração Público-

Privada; Contabilidade; Contabilidade e Administração; Contabilidade e Finanças; 

Contabilidade e Gestão Pública; Economia; Engenharia do Ambiente; Engenharia Civil; 

Engenharia e Gestão Industrial; Engenharia Informática; Finanças; Finanças e 

Contabilidade; Gestão; Gestão e Administração Pública; Gestão de Empresas; Gestão 

de Informação; Sociologia;

 Aviso (extrato) n.º 1102/202 - 4 (quatro) postos de trabalho - Licenciatura em 

Arquitetura, Engenharia Civil, Engenharia do Ambiente e Engenharia Industrial;
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 Aviso (extrato) n.º 1103/2022 - 4 (quatro) postos de trabalho - Licenciatura em 

Economia, Gestão, Administração Pública, Organização e Gestão de Empresas.

 Aviso (extrato) n.º 1104/2022 – 1 (um) postos de trabalho – Licenciatura em Relações 

Internacionais;

 Aviso (extrato) n.º 1105/2022 - 2 (dois) postos de trabalho - Licenciatura em Direito;

 Aviso (extrato) n.º 1106/2022 - 1 (um) posto de trabalho - Licenciatura em Enfermagem, 

Psicologia e Serviço Social;

II. A lista definitiva de candidatos admitidos e excluídos ainda não foi publicada, encontrando-

se a decorrer o prazo de audiência dos interessados, mas o que nos permite ter noção do 

número bastante elevado de candidatos para a aplicação do método de seleção obrigatório 

avaliação curricular.

III. O artigo 7.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril (adiante Portaria), com a redação 

dada pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro, aplicável aos procedimentos aqui em 

causa por força do disposto no artigo 7.º, da Portaria n.º 161-A/2021, de 26 de julho, 

concretamente o disposto no n.º 3 determina:

“Caso o dirigente máximo do órgão ou serviço responsável pelo recrutamento opte por fasear a 

utilização dos métodos de seleção, deve fazê-lo da seguinte forma:

a) Aplicação, num primeiro momento, à totalidade dos candidatos, apenas do primeiro método 

obrigatório;

b) Aplicação do segundo método e dos métodos seguintes apenas a parte dos candidatos 

aprovados no método imediatamente anterior, a convocar por conjuntos sucessivos de 

candidatos, por ordem decrescente de classificação, respeitando a prioridade legal da sua 

situação jurídico-funcional, até à satisfação das necessidades”.

IV. Os procedimentos concursais são considerados urgentes, uma vez que visam suprir 

necessidades atuais e prementes.
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V. Nos procedimentos concursais em apreço, nos termos do previsto no n.º 3 da Deliberação 

do Conselho Diretivo da ACSS, I. P., de 23 de dezembro de 2021, são aplicáveis aos 

candidatos os seguintes métodos de seleção:

 Avaliação Curricular (AC);

 Entrevista Profissional de Seleção (EPS).

VI. A Avaliação Curricular (AC), a ser aplicada com uma ponderação de 55% por força da 

conjugação do n.º 2 e 3 do artigo 5.º da Portaria e do artigo 5.º da Portaria n.º 161-A/2021, 

de 26 de julho, visa analisar de forma objetiva e sistemática a qualificação dos candidatos, 

ponderando os elementos de maior relevância para o posto de trabalho a ocupar. 

VII. A Entrevista Profissional de Seleção (EPS), a ser aplicada com uma ponderação de 45% 

por força da conjugação do n.º 2 e 3 do artigo 5.º da Portaria e do artigo 5.º da Portaria n.º 

161-A/2021, de 26 de julho, é avaliada de acordo com os níveis classificativos de “Elevado”, 

“Bom”, “Suficiente”, “Reduzido” e “Insuficiente”, aos quais correspondem, respetivamente, 

as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.

VIII. Quando há lugar ao faseamento da utilização dos métodos de seleção, o primeiro método 

obrigatório, a avaliação curricular, é aplicado à totalidade dos candidatos admitidos. O 

segundo método, entrevista profissional de seleção, é aplicado apenas à parte dos 

candidatos aprovados no método anterior, por tranches, sendo o número de candidatos a 

convocar em cada tranche definido pela entidade empregadora. Os candidatos são 

convocados por ordem decrescente da classificação resultante da aplicação do primeiro 

método de seleção. Quando nenhum candidato convocado na primeira tranche seja 

aprovado no segundo método, entrevista profissional de seleção, são convocados conjuntos 

sucessivos de candidatos, de acordo com o número definido para integrar cada tranche, até 

se verificar o preenchimento dos postos de trabalho;

IX. Nos termos do n.º 2 do artigo 7.º da Portaria, a opção pela utilização faseada dos métodos 

de seleção, quando ocorra depois de aberto o procedimento, é publicitada pelos meios 

previstos nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 11.º da Portaria.

Face ao exposto, propõe-se ao Conselho diretivo delibere:
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1. A utilização faseada dos métodos de seleção para os procedimentos concursais indicados na 
presente proposta;

2. Que a aplicação decorra nos termos do n.º 3 do artigo 7.º da Portaria, caso o dirigente máximo 

do órgão ou serviço responsável pelo recrutamento opte por fasear a utilização dos métodos de 

seleção, deve fazê-lo da seguinte forma:

a) Aplicação, num primeiro momento, à totalidade dos candidatos, apenas do primeiro 

método obrigatório;

b) Aplicação do segundo método e dos métodos seguintes apenas a parte dos candidatos 

aprovados no método imediatamente anterior, a convocar por conjuntos sucessivos de 

20 candidatos, por ordem decrescente de classificação, respeitando a prioridade legal da 

sua situação jurídico-funcional, até à satisfação das necessidades;

c) Dispensa de aplicação do segundo método ou dos métodos seguintes aos restantes 

candidatos, que se consideram excluídos, sem prejuízo do disposto na alínea d), quando 

os candidatos aprovados nos termos das alíneas anteriores satisfaçam as necessidades 

que deram origem à publicitação do procedimento concursal;

d) Quando os candidatos aprovados nos termos das alíneas anteriores, constantes da lista 

de ordenação final, homologada, não satisfaçam as necessidades que deram origem à 

publicitação do procedimento concursal, o júri do procedimento é de novo chamado às 

suas funções e, com observância do disposto na alínea b), procede à aplicação do 

método ou métodos seguintes a outro conjunto de candidatos, que serão notificados para 

o efeito;

e) Após a aplicação dos métodos de seleção a novo conjunto de candidatos, nos termos da 

alínea anterior, é elaborada nova lista de ordenação final desses candidatos, sujeita a 

homologação.

4 - Quando a opção prevista no n.º 1 ocorra depois de aberto o procedimento, é publicitada pelos 

meios previstos nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 11.º da referida Portaria.

Eis o que se submete à consideração superior
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A Técnica Superior

Mª Laurinda Dias
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