
 

 

    

ATA NÚMERO UM 

 

Aos três  dias do mês de agosto de dois mil e vinte, pelas dez horas, reuniu, no gabinete 

da direção, o júri de seleção de candidatos ao procedimento concursal comum para preenchimento 

de postos de trabalho para as funções correspondentes à carreira e categoria de assistente técnico 

deste Agrupamento de Escolas Viseu Norte na modalidade de contrato a termo resolutivo para a 

carreira e categoria de assistente técnico, tendo em vista a constituição de reserva de recrutamento, 

para assegurar necessidades transitórias, nos termos do artigo 32 da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 

de abril, de acordo com a seguinte ordem de trabalhos: 

Ponto único - Definição de critérios de seleção (parâmetros de avaliação, respetiva 

ponderação do método de seleção a utilizar, grelha classificativa e sistema de valorização 

final do método). 

Entrando no ponto único da ordem de trabalhos vai proceder-se à fixação da abertura do 

concurso por um período de 10 dias úteis (após publicação no Diário da República), na página 

eletrónica do agrupamento e na Bolsa de Emprego Pública (www.bep.gov), utilizando 

exclusivamente o método de seleção- Avaliação Curricular (AC), sendo que: 

A avaliação curricular será ponderada de acordo com a seguinte fórmula: 

            AC = (HAB + 2EP + FP + AD) / 5 

Habilitação académica de base (HAB) será graduada de acordo com a seguinte pontuação: 

• 20 valores – Habilitação superior à exigida; 

• 16 valores – 12.º Ano de escolaridade ou equiparado; 

Experiência profissional (EP) será graduada de acordo com a seguinte pontuação: 

• 20 valores – com experiência de 8 anos ou mais, no exercício de funções inerentes à 

carreira e categoria conforme descritas no aviso de abertura; 

• 18 valores – com experiência igual ou superior a 5 anos e inferior a 8 anos, no exercício 

de funções inerentes à carreira e categoria conforme descritas no aviso de abertura; 

• 16 valores – com experiência inferior a 5 anos, no exercício de funções inerentes à 

carreira e categoria conforme descritas no aviso de abertura; 

• 12 valores – sem experiência no exercício de funções inerentes à carreira e categoria 

conforme descritas no aviso de abertura; 

• 10 valores – sem experiência profissional. 
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Formação profissional (FP) será classificada de acordo com a seguinte pontuação: 

• 20 valores – formação diretamente relacionada com a área funcional, com igual ou mais 

de 60 horas; 

• 18 valores – formação diretamente relacionada com a área funcional, com menos de 60 

horas; 

• 14 valores – formação indiretamente relacionada com a área funcional, com igual ou mais 

de 60 horas; 

• 12 valores – formação indiretamente relacionada com a área funcional, com menos de 60 

horas; 

• 10 valores – sem formação. 

 

Avaliação do desempenho (AD) relativa ao último período, não superior a três, em que o 

candidato cumpriu ou executou atribuição, competência ou atividade idêntica às do posto de 

trabalho a ocupar, será classificada de acordo com a seguinte fórmula: 

AD = 4 [(A+B+C)/3] 

Em que A, B e C referem-se às pontuações das avaliações quantitativas dos últimos anos. 

Os candidatos que não tenham avaliação do desempenho, ou tendo, não seja em atividades 

idênticas às do posto de trabalho a ocupar, serão valorados neste parâmetro com 10 valores.  

Nada mais havendo a tratar deu-se por concluída a reunião da qual se lavrou a presente 

ata que vai ser assinada por todos os membros do júri. 

 

Presidente júri: José Rodrigues da Costa (Subdiretor) 

Vogal efetivo: Marco André Gonçalves Rodrigues (Adjunto do Diretor) 

Vogal efetivo: Alfredo José Ferreira de Almeida Pinto (Adjunto do Diretor) 

Vogal suplente: Amália Cussecala (Psicóloga) 

Vogal suplente: Augusto Miguel Rodrigues Cardoso (Coordenador do(a)s Assistentes Técnico(a)s) 

 

 

 


