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RECRUTAMENTO POR RECURSO À MOBILIDADE DE UM ESPECIALISTA DE INFORMÁTICA GRAU 1 

NÍVEL 2 

 

ATA I 

Ao primeiro dia do mês de abril de dois mil e vinte e dois, nesta vila, no edifício dos Paços do Concelho, na 

respetiva sala de reuniões, de acordo com o disposto no artigo da 14.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de 

abril, na sua redação atual, reuniu o júri do concurso, designado por deliberação da Câmara na reunião 

ordinária de 30 de agosto de 2021, constituído por: 

 

Presidente – António Joaquim Fitas Rodrigues, Coordenador Técnico da Unidade Técnica de Tecnologia da 

Informação; 

1º vogal efetivo – Sónia Alexandra Vicente Lopes, Chefe de Divisão de Recursos Humanos, que substituirá o 

Presidente do júri nas suas faltas e impedimentos; 

2º vogal efetivo – Mafalda Sofia Caseiro Coelho, Técnica Superior da Divisão de Recursos Humanos. 

 

O Presidente do Júri deu início à reunião propondo a seguinte ordem de trabalhos que foi aceite: 

 

1- MÉTODOS DE SELEÇÃO, PONDERAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO FINAL; 

2- CARACTERIZAÇÃO DE FUNÇÕES; 

3- PERFIL PRETENDIDO. 

 

O júri deliberou, por unanimidade que: 

 

1.  MÉTODOS DE SELEÇÃO: 

A seleção dos/as candidatos/as será feita através de Entrevista Profissional de Seleção (EPS). 

 

1.1 1.1 Entrevista Profissional de Seleção (EPS), com a duração máxima de 30 minutos, visa avaliar, a 

experiência profissional e aspetos comportamentais evidenciados durante a interação estabelecida entre o/a 

entrevistador/a e entrevistado/a, nomeadamente os relacionados com a capacidade de comunicação e 

relacionamento interpessoal. 

 

O júri adotará a seguinte fórmula: 

EPS=(a+b+c+d)/4 
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Em que: 

a = experiência profissional; 

b = motivação para a função; 

c = capacidade de comunicação; 

d = relacionamento interpessoal. 

 

1.1.1 Experiência profissional (a)   

 

Tem por desiderato avaliar o conjunto de conhecimentos detidos pelos/as candidatos/as, ao nível da 

habilitação exigível para o desempenho do lugar a que respeita o concurso, quer sejam abstratizados a partir 

da vivência comum, quer sejam apreendidos através de outras aprendizagens ou do exercício efetivo de 

tarefas laborais, ou seja, conhecimento do conteúdo funcional inerente ao posto de trabalho a ocupar. 

 

 

Consideram-se os seguintes níveis: 

 

1.º Nível  Manifestou possuir um conhecimento bastante completo dos problemas e tarefas 20 valores 

2.º Nível Manifestou possuir um conhecimento razoável completo dos problemas e tarefas 16 valores 

3.º Nível Manifestou possuir alguns conhecimentos sobre os problemas e tarefas 12 valores 

4.º Nível Manifestou possuir poucos conhecimentos sobre os problemas e tarefas 08 valores 

5.º Nível Manifestou possuir muito poucos conhecimentos sobre os problemas e tarefas 04 valores 

 

 

1.1.2 Motivação para a função (b) 

 

Visa apreciar as razões que levaram os/as concorrentes a candidatarem-se ao lugar. 

 

Consideram-se os seguintes níveis: 

1.º Nível  Excelentes razões 20 valores 

2.º Nível Boas razões 16 valores 

3.º Nível Razões credíveis 12 valores 

4.º Nível Razões egoístas ou pouco fundamentadas 08 valores 

5.º Nível Depreciável ou ausência de razões 04 valores 
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1.1.3 Capacidade de comunicação (c) 

 

Pretende avaliar a capacidade de desenvolvimento de procedimentos de acordo com os princípios de 

legalidade e de objetivos de desenvolvimento do Município e capacidade de assumir posições de liderança 

para a sua concretização. 

 

Consideram-se os seguintes níveis: 

1.º Nível  Excelentes capacidades 20 valores 

2.º Nível Boa capacidade 16 valores 

3.º Nível Capacidade razoável 12 valores 

4.º Nível Pouca capacidade 08 valores 

5.º Nível Sem capacidade 04 valores 

 

 

 

1.1.4 Relacionamento interpessoal (d) 

 

Visa apreciar a capacidade 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. 

Consideram-se os seguintes níveis: 

1.ºNível 
Elevada capacidade para interagir em contextos sociais, profissionais e resolução 
de conflitos 

20 valores 
 

2.ºNível 
Boa capacidade para interagir em contextos sociais e profissionais, resolução de 
conflitos 

16 valores 
 

3.ºNível 
Suficiente capacidade para interagir em contextos sociais, profissionais e resolução 
de conflitos 

12 valores 
 

4.ºNivel 
Reduzida capacidade para interagir em contextos sociais, profissionais e resolução 
de conflitos 

08 valores 
 

5.ºNível 
Insuficiente capacidade para interagir em contextos sociais, profissionais e 
resolução de conflitos 

04 valores 
 

 

A Entrevista Profissional de Seleção (EPS) - Em cada entrevista é preenchida uma ficha Individual, onde 

constam os tópicos abordados, a classificação atribuída em cada um deles, bem como o resultado final do 

candidato avaliado, numa escala de classificação valorada de 0 a 20 valores, até às centésimas. A 

classificação final é obtida através da média aritmética simples ou ponderada dos elementos a avaliar. 

 

1.2 Classificação Final (CF) - A ordenação final dos/as candidatos/as é elaborada de acordo com a 

classificação da Entrevista Profissional de Seleção. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DE FUNÇÕES:  

 

Competências na conceção e aplicação em qualquer das seguintes áreas: 

 

a) Gestão e arquitetura de sistemas de informação; 

b) Infraestruturas tecnológicas;  

 

Competências nas tarefas inerentes à área de gestão e arquitetura de sistemas de informação 

predominantemente no seguinte: 

 

a) Desenvolvimento da arquitetura e acompanhar a implementação dos sistemas e tecnologias de 

informação, assegurando a sua gestão e continuada adequação aos objetivos da organização; 

b) Definição dos padrões de qualidade e avaliar os impactes, organizacional e tecnológico, dos sistemas 

de informação, garantindo a normalização e fiabilidade da informação; 

c) Organização e manutenção dos recursos informacionais disponíveis, normalização dos modelos de 

dados e estruturar os conteúdos e fluxos informacionais da organização e definição das normas de 

acesso e níveis de confidencialidade da informação; 

d) Desenvolvimento de medidas necessárias à segurança e integridade da informação e especificar as 

normas de salvaguarda e de recuperação da informação; 

e) Colaboração na divulgação de normas de utilização e promover a formação e o apoio a utilizadores 

sobre os sistemas de informação instalados ou projetados. 

 

Competências inerentes à área de infraestruturas tecnológicas tais como: 

 

a) Desenvolvimento de projetos de infraestruturas tecnológicas, englobando, designadamente, sistemas 

servidores de dados, de aplicações e de recursos, redes e controladores de comunicações e 

dispositivos de segurança das instalações, assegurando a respetiva gestão e manutenção; 

b) Configuração e instalação de peças do suporte lógico de base, englobando, designadamente, os 

sistemas operativos e utilitários associados, aos sistemas de gestão de redes informáticas, de base 

de dados, e todas as aplicações e produtos de uso geral, assegurando a respetiva gestão e 

operacionalidade; 

c) Configuração, gestão e administração dos recursos dos sistemas físicos e aplicacionais instalados, 

de forma a otimizar a utilização e partilha das capacidades existentes e a resolver os incidentes de 

exploração, e elaborar as normas e a documentação técnica a que deva obedecer a respetiva 

operação; 
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3. PERFIL PRETENDIDO:  

 Licenciatura ou grau académico superior em engenharia informática. Não é admitida a possibilidade 

de substituição do nível habilitacional por formação adequada ou experiencia profissional; 

 Experiência profissional de pelo menos 3 anos; 

  Conhecimentos especializados e experiência, iniciativa e autonomia, trabalho de equipa e 

cooperação, organização e planeamento, relacionamento interpessoal. 

 

 

 

Não havendo mais assuntos a tratar, o senhor presidente do júri deu por encerrada a reunião, da qual se 

lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, vai ser assinada por todos os membros do júri.  

 

O Júri, 

 

 

 

 

________________________________ 

(António Joaquim Fitas Rodrigues) 

 

 

 

 

________________________________ 

(Sónia Alexandra Vicente Lopes) 

 

 

 

 

________________________________ 

(Mafalda Sofia Caseiro Coelho) 
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