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RECRUTAMENTO POR RECURSO À MOBILIDADE DE 3 LUGARES DA CARREIRA E CATEGORIA DE 

ASSISTENTE OPERACIONAL – ÁREA DA EDUCAÇÃO 

 

ATA I 
 

Aos vinte e sete dias do mês de setembro 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 26 de setembro de 2022, constituído por: 

 

Presidente – Tânia Raquel Silvestre Esteves, Chefe da Divisão de Desenvolvimento Social, em regime de 

substituição; 

1º vogal efetivo – Susana Maria dos Santos Lopes, Técnica Superior, que substituirá a Presidente do júri 

nas suas faltas e impedimentos; 

2º vogal efetivo – Mafalda Sofia Caseiro Coelho, Técnica Superior. 

 

O Presidente do júri deu início à reunião, propondo a seguinte ordem de trabalhos, a qual foi aceite: 

1. MÉTODO DE SELEÇÃO, PONDERAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO FINAL; 

2. CARATERIZAÇÃO 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 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 

 

Em que: 

a = experiência profissional; 

b = motivação para a função; 

c = capacidade de comunicação; 

d = relacionamento interpessoal. 
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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 

 

 

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 
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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(a) avaliado(a), 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. 

O método de seleção tem caráter eliminatório, considerando-se excluídos os candidatos que obtenham 

classificação inferior a 10 valores, ou seja, as classificações inferiores a 9,5 valores. 

 

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

classificação da Entrevista Profissional de Seleção. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DE FUNÇÕES:  

Exercer as tarefas de atendimento e encaminhamento dos utilizadores dos estabelecimentos de ensino e 

controlar as entradas e saídas; Garantir a limpeza, arrumação, conservação e boa utilização dos 

equipamentos educativos (interior e exterior), bem como do material e equipamento didático e informático 

necessário ao bom desenvolvimento do processo educativo; Receber e transmitir mensagens; Efetuar, no 

interior e exterior dos estabelecimentos, tarefas de apoio, nomeadamente vigilância e acompanhamento das 

crianças e jovens, incluindo os que frequentam as unidades de ensino e apoio estruturado; Prestar apoio e 

assistência em situações de primeiros socorros e, em caso de necessidade, acompanhar a criança ou 

jovem à unidade de prestação de cuidados de saúde; Organizar e apoiar o funcionamento dos refeitórios 

escolares; Efetuar o acompanhamento e vigilância das crianças e jovens no decurso dos circuitos de 

transportes escolares, cumprindo as normas de segurança; Apoiar as atividades de prolongamento de 

horário, atividades de tempos livres e outras iniciativas levadas a cabo pela Câmara Municipal no âmbito da 

componente de apoio à família e projetos de férias. Executar outras tarefas desde que lhe sejam solicitadas 

superiormente, desde que relacionadas com a sua atividade, e de acordo com as necessidades da entidade 

empregadora pública. 
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3. PERFIL PRETENDIDO:  

Requisito habilitacional: Escolaridade obrigatória, aferida em função da data de nascimento, ou seja, o 4.º 

ano para os nascidos até 31/12/1966; o 6.º ano para os nascidos entre 01/01/1967 e 31/12/1980; o 9.º ano 

para os nascidos a partir de 01/01/1981; e o 12.º ano para os nascidos após 31/12/1994, a que corresponde 

o grau de complexidade 1, de acordo com o previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 86.º da LTFP, sem 

possibilidade de substituição do nível habilitacional por formação ou experiência profissional. 

 

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, 

 

 

 

 

________________________________ 

(Tânia Raquel Silvestre Esteves) 

 

 

 

 

________________________________ 

(Susana Maria dos Santos Lopes) 

 

 

 

 

________________________________ 

(Mafalda Sofia Caseiro Coelho) 
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