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CONCURSO EXTERNO DE INGRESSO PARA PROVIMENTO DE UM POSTO DE TRABALHO DA CARREIRA DE 
TÉCNICO DE INFORMÁTICA, COM A CATEGORIA DE GRAU 1, NÍVEL 1 (ESTAGIÁRIO), NA MODALIDADE DE 
CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO 

 

ATA I 

Aos vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, nesta Vila, edifício Paços do Concelho, na sala de reuniões, pelas 9 

horas e 30 minutos, de acordo com o disposto no n.º 1 do art.º 14.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho, reuniu o júri do 

concurso referenciado em epígrafe, constituído por: 

 

Presidente – António Joaquim Fitas Rodrigues, Chefe da Unidade Técnica de Tecnologias da Informação; 

2º vogal efetivo – José Joaquim da Costa Rodrigues, Técnico de Informática da Unidade Técnica de Tecnologias da Informação;  

1º vogal suplente – Mafalda Sofia Caseiro Coelho, Técnica Superior da Divisão de Recursos Humanos; 

 

A presente reunião teve por objetivo fixar:  

1. O perfil de competências considerando a caracterização do posto de trabalho;  

2. Os métodos de seleção e programas de provas a utilizar, respetivos parâmetros de avaliação, sua ponderação, grelha 

classificativa e o sistema de valoração final.  

 

Nestes termos, o Júri deliberou, por unanimidade, o seguinte: 
 

1 - PERFIL DE COMPETÊNCIAS.  
 
Considerando a caracterização do posto de trabalho a que se destina o presente procedimento concursal previsto no mapa de 

pessoal do Município de Alenquer, deve ser aferido o seguinte perfil de competências nos candidatos:  

 

 REALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA RESULTADOS: Capacidade para concretizar com eficácia e eficiência os objetivos 

do serviço e as tarefas que lhe são distribuídas. 

 CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIA: Capacidade para aplicar, de forma adequada, os conhecimentos e experiência 

profissional, essenciais para o desempenho das tarefas e atividades. 

 ORGANIZAÇÃO E MÉTODO DE TRABALHO: Capacidade para organizar a sua atividade, definir prioridades e realizá-la 

de forma metódica. 

 RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO COM O SERVIÇO: Capacidade para compreender e integrar o contributo da 

sua atividade para o funcionamento do serviço, desempenhando as suas tarefas e atividades de forma diligente e 

disponível. 

 ANÁLISE DA INFORMAÇÃO E SENTIDO CRÍTICO: Capacidade para identificar, interpretar e avaliar diferentes tipos de 

dados, relacioná-los de forma lógica e com sentido crítico. 
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2 - MÉTODOS DE SELEÇÃO E PROGRAMA DE PROVAS A UTILIZAR, RESPETIVOS PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO, SUA 
PONDERAÇÃO, GRELHA CLASSIFICATIVA E O SISTEMA DE VALORAÇÃO FINAL. 
 
Tendo em conta o previsto no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de março, conjugado com o n.º 5 do artigo 20.º do 

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho, o método de seleção obrigatório é a Prova de Conhecimentos Específicos; 

O método de seleção complementar é o previsto no n.º 2 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho: Entrevista 

Profissional de Seleção. 

 

2.1. PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (PCE) – terá a ponderação de 70% e visa avaliar os níveis de conhecimentos 

académicos e profissionais dos candidatos exigíveis e adequados ao exercício do posto de trabalho a ocupar. É adotada para a 

PCE  uma escala de 0 a 20 valores, considerando-se a valoração até às centésimas, que será de natureza teórica, sob a forma 

escrita, de escolha múltipla, com consulta, com a duração máxima de 2 horas e incidirá, no todo ou em parte, sobre:  

 
Temas: 

 Férias, faltas e licenças;  

 Direitos e deveres; 

 Prazos e notificações; 

 Atribuições e competências; 

 Constituição da Republica Portuguesa; 

 SIADAP; 

 Normas Gerais da Organização e Funcionamento dos Serviços do Município de Alenquer; 

 Configuração de hardware e software a nível do utilizador; 

 Abordagem a tickets informáticos; 

 Gestão de redes a nível do utilizador; 

 Sistema de gestão de impressão; 

 Configuração do utilizador Active Directory / Domain Controller. 

 

Legislação Aplicável: 

 Lei n. º 35/2014, de 20 de junho na sua redação atual, que aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas; 

 Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro na sua redação atual, que aprova o Código do Trabalho; 

 Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro na sua redação atual, que aprova o Código do Procedimento Administrativo; 

 Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro na sua redação atual, que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

aprova o Estatuto das Entidades Intermunicipais, estabelece o Regime Jurídico da Transferência de Competências do 

Estado para as Autarquias Locais e para as Entidades Intermunicipais e aprova o Regime Jurídico do Associativismo 

Autárquico; 

 Constituição da Republica Portuguesa, na sua atual redação; 

 Lei 66-B/2007, de 28 de dezembro na sua redação atual, que Estabelece o Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do 

Desempenho na Administração Pública; 
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 Decreto regulamentar 18/2009 de 4 de setembro, na sua redação atual, que adapta aos Serviços da Administração 

Autárquica o Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP); 

 Regulamento Orgânico do Município de Alenquer (Anexo II do Despacho 2472/2022 de 24/02/2022). 

 

2.2 ENTREVISTA PROFISSIONAL DE SELEÇÃO (EPS) – terá a ponderação de 30%, com a duração máxima de 30 minutos, visa 

avaliar, durante a interação estabelecida entre entrevistador e entrevistado aspetos relacionados com a experiência profissional e 

aspetos comportamentais relacionados com a capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal, de acordo com o 

perfil pretendido. Cada um dos critérios da EPS será valorado numa escala de 0 a 20 valores. 

O júri adotará a seguinte fórmula: 

EPS=(a+b+c+d)/4 
 

Em que: 

a = experiência profissional; 

b= motivação para a função; 

c= capacidade de comunicação; 

d= relacionamento interpessoal. 

 

a) Experiência profissional 

Tem por fim avaliar o conjunto de conhecimentos detidos pelos candidatos, 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: 

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

20 valores 

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

16 valores 

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

12 valores 

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

08 valores 

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

04 valores 

 

b) Motivação para a função 

 

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

Consideram-se os seguintes níveis: 

 

1º Nível  Excelentes razões 20 valores 

2º Nível Boas razões 16 valores 

3º Nível Razões credíveis 12 valores 

4º Nível Razões egoístas ou pouco fundamentadas 08 valores 



 

4 

 

5º Nível Depreciável ou ausência de razões 04 valores 
 

c) Capacidade de comunicação 

 

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: 

 

1º Nível  Excelentes capacidades 20 valores 

2º Nível Boa capacidade 16 valores 

3º Nível Capacidade razoável 12 valores 

4º Nível Pouca capacidade 08 valores 

5º Nível Sem capacidade 04 valores 
 

d) Relacionamento interpessoal 

Visa apreciar a capacidade de inovação e consequente aplicação prática nas funções para as quais concorre. 

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 
 

 

2.3 – ORDENAÇÃO FINAL (OF) – A ordenação final dos candidatos que completem o procedimento externo de ingresso resultará 

da média aritmética ponderada das classificações quantitativas dos métodos de seleção, a qual será expressa na escala de 0 a 20 

valores e calculada através da aplicação da seguinte fórmula:  

 

OF = PCE (70%) + EPS (30%) 

 

Sendo:  

OF – Ordenação Final;  

PCE – Prova de Conhecimentos Específicos;  

EPS – Entrevista Profissional de Seleção. 

 

3- Os Candidatos que obtenham uma valoração inferior a 9,5 valores em qualquer um dos métodos, não lhes será aplicado o 

método seguinte e serão excluídos da ordenação final.  
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4 - Em situações de igualdade de valoração, entre os candidatos, os critérios de preferência a adotar serão os previstos no artigo 

37.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho. 

 

Não havendo mais assuntos a tratar, a senhora presidente do júri deu por encerrada a reunião da qual, para constar, 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) 

 

 

 

 

________________________________ 

(José Joaquim da Costa Rodrigues) 

 

 

 

 

________________________________ 

(Mafalda Sofia Caseiro Coelho) 
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