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Procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto de trabalho para a carreira de 

técnico superior do mapa de Pessoal da Administração Central do Sistema de Saúde, I.P., na modalidade 

de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. 

 

AVISO/EXTRATO N.º 4507/2022 de 03/03 e REF.ª BEP OE202203/0191 

 

ATA N.º 1 

No dia 04 do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, pelas 11:00h horas, reuniu o júri do procedimento 

concursal comum para o preenchimento de 1 posto de trabalho da carreira e categoria de Técnico Superior, do 

mapa de pessoal da ACSS, I.P., a constituir na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 

tempo indeterminado. ________________________________________________________________________ 

Estiveram presentes na qualidade de júri:  

 

- Dra. Ana Carla Martins Correia, Chefe de Divisão da Cooperação da Direção-Geral da Saúde, na qualidade de 

Presidente; _________________________________________________________________________________ 

- Dra. Dina Susana Costa Santos, Técnica Superior da ACSS, I.P., na qualidade de 1.ª Vogal Efetiva; _________ 

- Dra. Elisabete Oliveira Carvalho, Técnica Superior da ACSS, I.P., na qualidade de 2.ª Vogal Efetiva, em 

conformidade com a Deliberação do Conselho Diretivo da ACSS, IP, datada de 20.01.2022. ________________ 

 

A reunião teve por objetivo fixar os parâmetros de avaliação, a sua ponderação, a grelha classificativa e o 

sistema de valorização final de cada método de seleção, tendo o júri deliberado o seguinte: _________________ 

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

concursal é o seguinte:  

• Conhecimento sobre o exercício de funções de natureza transversal e de carácter consultivo, de estudo, 

planeamento, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científica, que 

contribuem para fundamentar e preparar a decisão superior, nos domínios do direito incluindo a 

elaboração de pareceres relevantes; 

• Assegurar assessoria jurídica; 

• Participar na elaboração e produção de projetos regulamentares ou de iniciativa legislativa nas matérias 

relacionadas com as atribuições da ACSS, I.P.; 

• Fator preferencial: Experiência profissional no contexto das matérias relacionadas com as atividades a 

desenvolver que tenha sido possível adquirir no âmbito da pandemia do COVID 19, em exercício de 

funções nos posto de trabalho a preencher, em regime de contrato de trabalho a termo resolutivo incerto, 

nomeadamente ao abrigo do Decreto-lei n.º 10-A/2020 de 13 de março. 

2. Nos termos do disposto no n.sº 1 e 2 do artigo 36.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovado 

em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual (LTFP), e no n.º 1 dos artigos 5.º e 6.º da 

Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, com a redação dada pela Portaria 12-A/2021 de 11 de janeiro 

(Portaria), os métodos de seleção a utilizar são os seguintes: 

i) Prova de Conhecimentos (PC); ___________________________________________________ 
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ii) Avaliação Psicológica (AP); ______________________________________________________ 

iii) Entrevista Profissional de Seleção (EPS) ___________________________________________ 

3. No caso dos candidatos abrangidos pelo nº 2 do artigo 36º da LTFP, conjugado com o nº 1 dos artigos 5º e 6º 

da Portaria, e exceto quando afastados por escrito pelo candidato ao abrigo da referida disposição legal, os 

métodos de seleção a utilizar são os seguintes:  

i. Avaliação Curricular (AC); ___________________________________________________________ 

ii. Entrevista de Avaliação de Competências (EAC); _______________________________________ 

iii. Entrevista Profissional de Seleção (EPS). _____________________________________________ 

4. Aos candidatos referidos no ponto 4, só é aplicável o método de seleção obrigatório Prova de 

Conhecimentos, se afastarem por escrito, no requerimento de formalização da candidatura, a aplicação do 

método de seleção obrigatório Avaliação Curricular decorrente do disposto no nº 2 do artigo 36º da LTFP. -  

5.  A valoração e critérios dos métodos de seleção obrigatórios são os seguintes: ________________________ 

I. PROVA DE CONHECIMENTOS (PC): tem por objetivo avaliar os conhecimentos académicos e ou 

profissionais e a capacidade para aplicar os mesmos a situações concretas no exercício de 

determinada função, incluindo o adequado conhecimento da língua portuguesa aferindo as 

competências técnicas necessárias ao exercício da função. __________________________________ 

O Júri deliberou que a PC reveste a forma escrita, de natureza teórica, de realização individual, com a 

duração de 1 hora, sendo constituída por 20 (vinte) perguntas escolha múltipla. Em cada pergunta de 

escolha múltipla é apresentado um texto, seguido de 5 (cinco) afirmações, devendo o candidato 

selecionar a resposta correta ___________________________________________________________ 

A prova de conhecimentos será valorada numa escala classificativa de 0 a 20 valores, por aproximação 

às centésimas, cujo valor será arredondado, por excesso ou por defeito consoante o dígito das 

milésimas seja igual ou superior a 5 ou inferior a 5, respetivamente: ____________________________ 

•Cada resposta certa vale 1 valor; _______________________________________________________ 

•Cada resposta errada às questões de escolha múltipla desconta 0, 25 valores; ___________________ 

•A ausência de resposta a uma questão é valorada com 0 valores; _____________________________ 

•Se for assinalada mais do que uma resposta às questões de escolha múltipla, a resposta será 

valorada como errada, sendo descontados 0, 25 valores; ____________________________________ 

Este método de seleção tem uma ponderação de 40% para a valoração final. _________________ 

II. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA (AP): Visa avaliar, através de métodos científico-técnicos, aptidões, 

características de personalidade e competências comportamentais, tendo por referência um perfil 

previamente definido, tendo em conta as exigências da função. _______________________________ 

A avaliação psicológica é valorada através dos níveis, classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, 

Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as classificações de 20,16,12,8 e 4 

valores. ____________________________________________________________________________ 

Este método de seleção tem uma ponderação de 30% para a valoração final. _________________ 
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III. AVALIAÇÃO CURRICULAR (AC): Incide especialmente sobre as funções desempenhadas na 

categoria e no cumprimento ou execução da atribuição, competência ou atividade em causa, avaliando 

a qualificação dos candidatos, ponderando-se os elementos de maior relevância para o posto de 

trabalho a ocupar. ___________________________________________________________________ 

Este método de seleção tem uma ponderação de 40% para a valoração final. ________________ 

A AC será valorada numa escala classificativa de 0 a 20 valores, por aproximação às centésimas, cujo 

valor será arredondado, por excesso ou por defeito consoante o dígito das milésimas seja igual ou 

superior a 5 ou inferior a 5, respetivamente. _______________________________________________ 

Os candidatos que obtiverem uma valoração inferior a 9,5 valores, sem arredondamentos, serão 

considerados não aprovados e consequentemente excluídos do concurso. _______________________ 

No método de seleção AC serão valorizados os seguintes fatores: _____________________________ 

I. Habilitação Académica detida (HA); _____________________________________________ 

II. Formação Profissional (FP); ___________________________________________________ 

III. Experiência Profissional (EP); _________________________________________________ 

IV. Avaliação de Desempenho (AD). ______________________________________________ 

A classificação do método de seleção AC resulta da aplicação da seguinte fórmula: __________ 

AC = HA*25% + FP*25% + EP*25% + AD*25% _______________________________________ 

A) Habilitação Académica detida (HA): terá a pontuação máxima de 20 valores, com a seguinte 

valorização associada: ________________________________________________________________ 

a) Titular de licenciatura: 10 Valores _______________________________________________ 

b) Titular de mestrado: 15 Valores _________________________________________________ 

c)Titular de doutoramento: 20 Valores ______________________________________________ 

B) Formação Profissional (FP): terá a pontuação máxima de 20 valores, onde se apreciará a 

formação (ações de formação, cursos, congressos, conferências, workshops, seminários, colóquios) 

devidamente comprovada e certificada, realizada até à atualidade. _____________________________ 

Neste item, face à relevância para as funções a exercer, é considerada, unicamente, a formação 

profissional nas áreas relacionadas com as exigências e competências necessárias ao exercício da 

função. ____________________________________________________________________________ 

A valoração a atribuir neste item é a seguinte: _____________________________________________ 

a. Por cada ação de formação com a duração até 10 horas: 2 Valores _______________ 

b. Por cada ação de formação de 10 horas até 20 horas: 3 Valores _________________ 

c. Por cada ação de formação de 21 horas até 30 horas: 5 Valores _________________ 

d. Por cada ação de formação com a duração superior a 31 horas: 10 Valores_________ 

Caso não seja indicada a duração da ação de formação, esta será contabilizada como tendo uma 

duração inferior a 30 horas. ____________________________________________________________ 
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As pós-graduações são contabilizadas neste subfactor, desde que se insiram nas áreas referidas no 

presente item, sendo contabilizadas, de acordo com a respetiva duração, conforme valoração definida 

supra. _____________________________________________________________________________ 

C) Experiência Profissional (EP): terá a pontuação máxima de 20 valores e visa avaliar as funções 

desempenhadas na categoria e no cumprimento ou execução da atribuição, competência ou atividade 

em causa, atento o perfil definido e a caracterização do posto de trabalho a ocupar. _______________ 

Atendendo à caracterização do posto de trabalho a ocupar e ao perfil pretendido, são ponderados os 

seguintes fatores: ____________________________________________________________________ 

i. Exercício de funções de grau de complexidade 3: 

Até 1 ano – 5 valores; ____________________________________________________ 

De 1 ano e 1 ano e maio – 10 valores; _______________________________________ 

De 1 ano e meio até 2 anos – 15 valores; _____________________________________ 

Mais de 2 anos – 20 valores. _______________________________________________ 

D) Avaliação de Desempenho (AD): Incidirá sobre os últimos 3 períodos de avaliação, conforme 

Aviso:             

Um dos períodos com avaliação inferior ao nível “Adequado”: 0 Valores ________________________ 

Os três períodos caracterizados com níveis “Adequado”: 10 Valores ___________________________ 

Um período com classificação igual ou superior a “Relevante”: 15 Valores _______________________ 

Dois períodos com classificação igual ou superior a “Relevante”: 17,5 valores ____________________ 

Os três períodos com classificação igual ou superior a “Relevante”: 20 valores ____________________ 

 

7. A valoração e critérios do método de seleção facultativo Entrevista Profissional de Seleção (EPS) 

são os seguintes: _____________________________________________________________________ 

A EPS 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.  

Este método de seleção tem uma ponderação de 30% para a valoração final. __________________ 

A classificação final do subfactor EPS é obtida através da média aritmética simples dos parâmetros a 

avaliar. _____________________________________________________________________________ 

Na classificação da EPS será considerada a seguinte fórmula: _________________________________ 

EPS = (A + B + C + D)/4 

Em que:  ____________________________________________________________________________ 

A = Capacidade de análise e sentido critico (CASC) – Interesse pelas situações, sentido de prioridade 

nas respostas, sentido lógico ou fuga na abordagem dos problemas, opções tomadas e a argumentação 

apresentada perante uma determinada situação/problema. ____________________________________ 
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B = Motivação (M) – vocação para o lugar através de respostas a que estejam associados, entre outros, 

o objetivo de realização profissional, o interesse por uma experiência diferente, capacidade de definir 

metas, empenho no trabalho visando alcançar os objetivos, bem como ambição profissional e espírito 

positivo._____________________________________________________________________________ 

C = Conhecimento da Função (CF) – conjunto de saberes, informação técnica e experiência profissional, 

essenciais ao adequado desempenho da função e tarefas. ____________________________________ 

D = Orientação para resultados (OR) – capacidade para se centralizar na concretização dos objetivos do 

serviço/unidade orgânica e garantir que os resultados desejados são alcançados. __________________ 

A apreciação qualitativa dos parâmetros de ponderação na EPS será expressa numa escala de 0 a 20 

valores, de acordo com os seguintes critérios: ______________________________________________ 

1. Elevado ______________________________________________________________ 20 valores 

2. Bom _________________________________________________________________ 16 valores  

3. Suficiente _____________________________________________________________ 12 valores  

4. Reduzido ______________________________________________________________ 8 valores  

5. Insuficiente _____________________________________________________________ 4 valores  

O Júri elaborou uma grelha de avaliação da EPS (Anexo I) que faz parte integrante da presente ata. ___ 

8. A CLASSIFICAÇÃO FINAL (CF) e o consequente ordenamento dos candidatos deriva da fórmula 

abaixo indicada e será expressa na escala de 0 a 20 valores, resultando da média aritmética ponderada 

ou simples das classificações obtidas nos métodos de seleção aplicados, e resultará da seguinte 

fórmula: _____________________________________________________________________________ 

CF = 0,40 * PC + 0,30 *AP + 0,30 * EPS       

  ou  

CF = 0,40 * AC + 0,30 * EAC + 0,30 * EPS  

Cada um dos métodos de seleção (obrigatório e facultativo) é eliminatório pela ordem enunciada na 

presente ata.  

São considerados excluídos do presente procedimento os candidatos que não compareçam a qualquer 

um dos métodos de seleção ou que obtenham uma classificação inferior a 9,5 valores num dos métodos 

de seleção, bem como na classificação final. _______________________________________________   

A ordenação final dos candidatos que completem o procedimento é efetuada de acordo com a escala 

classificativa de 0 a 20 valores, em resultado da média aritmética ponderada das classificações 

quantitativas obtidas em cada método de seleção, e é unitária, ainda que lhes tenham sido aplicados 

diferentes métodos de seleção. __________________________________________________________ 
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Em caso de igualdade de valoração entre candidatos na lista de classificação final, aplicam-se os 

critérios preferenciais nos termos do previsto no artigo 27º da Portaria. ___________________________ 

A publicitação dos resultados obtidos em cada método de seleção intercalar será efetuada através de 

lista, ordenada alfabeticamente, afixada em local visível e público da ACSS, I.P. e disponibilizada na 

respetiva página eletrónica (www.acss.min-saude.pt), sendo os candidatos notificados por uma das 

formas previstas no artigo 10.º Portaria. ___________________________________________________ 

E nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e considerada conforme, é assinada 

pelos presentes. ____________________________________________________________________________ 

 

     A Presidente do Júri        A 1ª Vogal              A 2ª Vogal 

 

Ana Correia 

 

        Dina Santos         

   

               Elisabete Carvalho 

 

(A Ata original encontra-se devidamente assinada e arquivada na pasta do procedimento concursal comum, tendo 

em conta que as assinaturas se tratam de dados pessoais protegidos) 
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