MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODA0

CAMARA MUNICIPAL
ATA N.° 1

PRIMEIRA REUNIAO DO JURI DO PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA A

CONSTITUIcA0 DE RELAcA0 JURIDICA DE EMPREGO PUBLIC° POR TEMPO
INDETERMINADO PARA A CARREIRA CATEGORIA DE TECNICO SUPERIOR NA AREA DE
CIENCIAS DO AMBIENTE

I.

Aos 28 dias do mes de maio de dois mile dezanove, pelas 10:00 horas, no edificio dos Pacos

do Municipio de Vila Velha de Rodeo reuniu, pela primeira vez, o jUri do procedimento de
contratacao acima referido, nomeado por despacho n.° 045/2019 do Sr. Presidente de Camara
Municipal de Vila Velha de ROdao de 24/05/2019, constituido da seguinte forma: Presidente do
JOri: Ana Maria Mendes de Carvalho, Tecnica Superior nos SMAS de Castelo Branco; Vogais
efetivos: Jorge Manuel Carreiro Filipe e Maria Adelina Pina Goncalves Ferreira Pinto, Tecnicos

Superiores na Camara Municipal de Vila Velha de ROdao. 0 Presidente iniciou os trabalhos
comecando por designar o secretario, que sera o segundo vogal efetivo.

2. A presente reuniao teve por finalidade a definicao das fases e dos metodos de selegao e as
condicOes da sua realizacao, a selegao dos temas a abordar nas provas de selecao, a fixacao

dos parametros de avaliacao, a sua ponderacao, a grelha classificativa e o sistema de
valoracao final de cada metodo de selecao, bem como do sistema de classificacao final,
incluindo as respetivas formulas, nos termos do n.° 6 do artigo 36 da LTFO e dos artigos 5-° e
6.° da Portaria 125-A/2019 de 30 de abril.
3. 0 conteUdo funcional e o constante do mapa de pessoal, que se transcreve:
" Exerce fungoes consultivas, de estudos de avaliacao ambiental, sistemas de protecao dos

valores e recursos naturais, culturais, agricolas e florestais e da estrutura ecologica municipal,
programacao, avaliacao e aplicacao de metodos e processos de natureza tecnica e/ou cientifica,

que fundamentam e preparam a decisao; Elabora, autonomamente ou em grupo, relatOrios de
avaliagao ambiental estrategica, estudos de Impact° ambiental, cartas tematicas, cartas de riscos
naturais, classificacao e qualificacao do solo rural, definicao de estrategias de desenvolvimento do

espago rural, elaboracao de relatorios e de conteudos materiais e documentais dos pianos
municipais de ordenamento do territorio; Aprecia projetos de licenciamento de industria extrativas,

efetua vistorias, emite pareceres corn diversos graus de complexidade, no ambito da sua
formagao, e executa outras atividades de apoio geral ou especializado nas areas de atuagao
..y . c o t a i l )

J

z

MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODA0

CA.MARA MUNICIPAL
comuns, instrumentals e operativas de 6rgaos e servigos; Utiliza e desenvolver trabalhos em
Autocad e Geomedia, nomeadamente, digitalizagao de dados, cruzamento de diferentes bases de

dados e analise espacial cam vista a produgao de cartografia em formato digital e analagico;
Representa o argao au servigo em assuntos da sua especialidade, tomando opgoes de indole
tecnica, enquadradas par diretivas au orientagoes superiores; Proporciona conhecimentos sabre

assuntos gerais e especificos de seguranga, higiene e saude no trabalho, que permitam
desenvolver competencias para realizar agoes de sensibilizagao/formagao no campo da SHST;
Concebe e desenvolve um programa de informagao interna para a promogao da seguranga e
correta utilizagao dos sistemas e dispositivos de protegao; exerce fungoes de tecnico responsavel
de higiene e seguranga no trabalho em obras municiais; Apoia Os servigos municipais, no ambito

das suas atribuigOes e competencias."

4. As candidaturas sera° apresentadas no prazo de 10 (dez) dias uteis contados a partir da
publicagao no D.R., em suporte de papel, e entregues pessoalmente no Servigo de Recursos
Humanos, sito no Edificio da Camara Municipal, das 9:00 as 12:30 horas e das 14:00 as 17:00

horas, au remetidas pelo correio, em carta registada cam aviso de recegao, para: Camara
Municipal de Vila Velha de Rodao, Rua de Santana 6030-230 Vila Velha de Rada°, ate ao

termo do prazo fixado para entrega das candidaturas, contando para este efeito a data de
registo. Nao serao consideradas candidaturas enviadas par correio eletronico.
5. Na formulario de candidatura, disponivel na pagina do municipio em http://www.cm-vvrodao.pt,

deve constar, sob pena de a mesma nao ser considerada, a identificagao expressa da
referencia do procedimento concursal, o nOmero, serie e data do Diana da Republica e o
numero do aviso au c6digo de oferta na BEP.
6. As candidaturas sera° acompanhadas, sob pena de exclusao, dos seguintes documentos:

6.1

Curriculum Vitae atualizado, dele devendo constar as seguintes elementos: name,
morada, contactos (incluindo enderego de correio eletranico), nOmero do cartao de
cidadao, habilitagbes literarias, fungoes que exerce bem coma as que exerceu, quando

exista experiencia profissional, cam indicagao dos respetivos periodos de duragao e
atividades relevantes, assim coma a formagao profissional detida, cam indicagao da
entidade promotora e respetivos comprovativos corn data de frequencia e duragao (em
horas), bem coma cornprovativos da experiencia e formagao invocados.
27

MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RoDA0

CAMARA MUNICIPAL,

6.2

Documento comprovativo das habilitagoes literarias, e, quando for o caso, declaragoes
de ordens ou associagoes profissionais que atestem as competencias tecnicas exigidas
para o exercicio da fungao a que se candidata.

6.3

No caso de candidatos corn vinculo de emprego piblico, deve ser entregue declaragao
emitida pelo servigo de origem, devidamente atualizada, da qual constem, de maneira
inequivoca, as seguintes informagOes: modalidade da relagao juridica de emprego pirblico
que detern, respetiva categoria/carreira e tempo de servigo; conteirdo funcional do posto

de trabalho que ocupa ou que tenha ocupado em anos anteriores e que apresentem

identidade funcional corn o do posto de trabalho a que se candidata; avaliagao de
desempenho relativa ao Ultimo periodic, de avaliagao.

6.4

Quaisquer outros documentos que o candidato entenda dever apresentar por considerar
relevantes para apreciagao do seu merit°.

7.

Deliberou o jOri definir as metodos de selegao e as criterios e grelhas de classificagao
constantes nos numeros seguintes:
7.1. Serao utilizados dois metodos de selegao obrigatOrios e urn facultativo, nos termos a
seguir indicados:
7.1.1. Para as candidatos sem vinculo ou corn vinculo, mas sem identidade funcional, a
fOrmula que traduz a Classificagao Final (CF) é a seguinte:
CF = 0,30*PEC+0,30*AC+0,25*AP+0,15*EPS
em que:
a) Prova Escrita de Conhecimentos (PEC), corn uma ponderagao de 30% e uma
duragao maxima de 120 minutos, corn possibilidade de consulta, desde que no
comentada ou anotada, devendo as candidatos fazer-se acompanhar da mesma.
E avaliada numa escala de 0 a 20 valores, considerando-se a valoragao ate as
centesimas.
b) Avaliagao Curricular (AC) corn uma ponderagao de 30%, que vida analisar a
qualificagao dos candidatos, ponderando as elementos de major relevancia para
o posto de trabalho a ocupar, expressa numa escala de 0 a 20 valores
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c) Avaliagao Psicologica (AP), corn uma ponderacao de 25%, a realizar por

entidade competente para o efeito e expressa-numa escala de 0 a 20 valores;

d) Entrevista Profissional de Selegao (EPS), corn uma ponderacao de 15%,
avaliada numa escala de 0 a 20 valores, que visa, atraves de uma relacao
interpessoal,

obter

informagoes

sobre

comportamentos

profissionais

diretamente relacionados corn as competencias essenciais para o exercicio da

funcao.
7.1.2.

Para os candidatos que sejam titulares da categoria ou estejam a cumprir ou
executar a atribuicao, competencia ou atividade caracterizadoras do pasta de
trabalho ern causa, bem como para os candidatos colocados ern situacao de
requalificacao que, imediatamente antes, tenham desempenhado aquela atribuicao,

competencia ou atividade, os metodos de selegao, quando nao afastados, por
escrito, pelos mesmos candidatos, sao os constantes na seguinte formula, que
traduz a Classificacao Final (CF):
CF = 0,35*AC+0,40*EAC+0,25*EPS

em que:
a) Avaliacao Curricular (AC), corn uma ponderacao de 35% na valoracao final,
incidente especialmente sobre as funcoes que tern desempenhado na categoria

e no cumprimento ou execucao da atribuicao, competencia ou atividade em
causa e o nivel de desempenho nelas alcancado, sendo avaliada numa escala
de 0 a 20 valores, corn valoracao ate as centesimas. A classificacao sera obtida

atraves de media aritmetica simples dos parametros a avaliar;

b) Entrevista de Avaliagao de Competencias (EAC), corn uma ponderagao de
40% na valoragao final, a realizar por entidade/pessoa corn competencia para o

efeito e expressa numa escala de 0 a 20 valores;

c) Entrevista Profissional de Selegao (EPS), corn uma ponderacao de 25% na
valoracao final expressa numa escala de 0 a 20 valores, resultado da media
aritmetica simples dos parametros a avaliar.
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•

Lei quadro das contraordenagoes ambientais: Lei n.° 50/2006, de 29 de
Agosto, na versa() atual (lei 25/2019 de 26 de margo);

•

Geste() de residuos eletricos e eletrOnicos: DL 230/2004, de 10 de
dezembro;

•

DL 178/2006, de 5 de setembro, DL 46/2008, de 12 de margo, na
redageo atual (DL. 165/2014 de 5 de novembro), DL 267/2009, de 29 de
Setembro;

•

Portarias nOmeros 335/97, de 16 de maio, 209/2004, de 3 de margo, e
417/2008, dell de junho,

•

Decreto-Lei n.° 306/2007 de 27 de agosto.

8.2. Avaliagao curricular calculada de acordo corn a seguinte formula:
AC = (HL+FP+EP*2) /4
em que:
a) HL (Habilitagoes Literarias) ponderadas da seguinte forma:
Licenciatura pOs-Bolonha - 12 valores

Licenciatura pre-Bolonha ou Licenciatura pos-Bolonha corn mestrado
(integrado, ou nao) - 14 valores
Licenciatura pre-Bolonha corn mestrado - 16 valores
Doutoramento - 18 valores

b) FP (Formageo profissional), em numero de horas, sendo consideradas as areas
de formageo e aperfeigoamento profissional que tenham diretamente a ver corn
o conteudo do posto de trabalho a prover ou sejam relevantes para o mesmo e

que tenham sido realizadas nos Ciltimos 5 (cinco) anos, corn atribuigeo de 2
valores por cada 6 horas de formageo, ate ao limite de 20 valores.
c) EP (Experiencia Profissional),

considerando a experiencia profissional

coincidente corn o posto de trabalho a prover, nos seguintes termos:
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7.2

Cada urn dos metodos de selecao, bem como cada uma das fases que comportem, é

eliminatOrio pela ordem enunciada, sendo excluido o candidato que obtenha uma
valoracao inferior a 9,50 valores num dos metodos ou fases, nao !hes sendo aplicado o
metodo ou fase seguintes.
7.3

Sao excluidos os candidatos que nao comparegam a qualquer urn dos metodos de
selegao ou fases.

8. Caracterizacao dos metodos de selegao

8.1. Prova escrita de conhecimentos
a) Tern a duracao maxima de 120 minutos, corn possibilidade de consulta, desde
que nao comentada ou anotada, devendo as candidatos fazer-se acompanhar
da mesma. E avaliada na escala de 0 a 20 valores, considerando-se a valoragao

ate as centesimas;
b) A prova escrita é composta por uma parte geral, cotada de 0 a 8 valores, que
incidira sobre as materias dos seguintes diplomas legais:
• Constituicao da Republica Portuguesa;
• Lei Geral do Trabalho em Funcoes PUblicas - Lei n.° 35/2014, de 20 de junho;
• Regime Juridico das Autarquias Locais — Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro;
• Lei n.° 66 -B/2007, de 28 de dezembro, na sua atual redacao — Sistema

lntegrado de avaliacao de desempenho na administracao publica CPA,
aprovado pelo D.L. 4/2015 de 7 de janeiro;
• Constituicao da RepUblica Portuguesa.
c) A prova escrita é ainda composta por uma parte especifica, cotada de 0 a 12

valores, que incidira sobre o seguinte programa/bibliografia, na sua atual
redagao:
•

Regime Geral da Gestao de Residuos Solidos (DL n.° 178/2006, de 05
de setembro na redagao atual (D.L. 152-D/2017 de 11 de dezembro;
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b) lniciativa e autonomia: Capacidade de atuar de modo independente e

proactivo, no seu dia-a-dia profissional, de tomar iniciativas face a problemas e

empenhar-se em soluciona-los;

c) Responsabilidade e compromisso corn o servigo: Capacidade para
compreender e integrar o contributo da sua atividade para o funcionamento do
servigo, exercendo-a de forma disponivel e diligente;

d) Relacionamento interpessoal: Capacidade para interagir adequadamente com
pessoas com diferentes caracteristicas e em contextos sociais e profissionais

distintos, tendo uma atitude facilitadora do relacionamento e gerindo as
dificuldades e eventuais conflitos de forma ajustada;

e) Tolerancia a pressao e contrariedades: Capacidade para lidar corn situagoes
de pressao e corn contrariedades de forma adequada e profissional;

8.3.4 A nota final da Entrevista de Avaliagao de Competencias, numa escala de zero
a vinte valores sera o resultado da media aritmetica dos 5 parametros.

8.5 Entrevista profissional de selegao
8.5.1 A entrevista profissional de selegao sera realizada nos termos da Portaria 125A/2019, pelo Jun i co concurso, na presenga de todos os seus elementos, e é publica;

8.5.2 A entrevista visa avaliar, de forma objetiva e sisternatica, os seguintes para metros:
• Capacidade de expressao oral, fluencia e corregao de discurso;

• Motivagao profissional;
• Conhecimento do contexto laboral e social associado ao pasta de trabalho;

• Disponibilidade e dinamismo;
• Capacidade de relacionamento interpessoal e sociabilidade.

8.5.3 Por cada entrevista deve ser elaborada uma ficha individual, que contenha o
resumo dos temas abordados, as parametros avaliados e a classificagao atribuida
a cada urn, segundo as niveis de Elevado, Born, Suficiente, Red uzido e lnsuficiente,
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i)

Sem experiencia — 8 valores;

ii)

Experiencia ate 1 ano — 10 valores;

iii) For cada ano completo de servigo prestado para alem do primeiro
acresce 1 valor ate ao limite de 10.
8.3

Avaliacao psicologica
8.3.1

A avaliagao psicolOgica, realizada por tecnico habilitado para o efeito, avalia,
atraves de tecnicas de natureza psicolOgica, aptidoes, caracteristicas de

personalidade e competencias comportamentais dos candidatos e estabelece urn
prognostic° de adaptagao as exigencias do posto de trabalho a ocupar, tendo como
referencia o perfil de competencias previamente definido.
8.3.2

A avaliagao psicologica permite obter, atraves de uma relagao interpessoal,
informagoes sobre comportamentos profissionais diretamente relacionados corn as
corn petencias consideradas essenciais para o exercicio das fungoes.

8.4

Entrevista de avaliacao de competencias
8.4.1

A entrevista de avaliagao de competencias, realizada por profissional habilitado
para o efeito, visa obter, atraves de uma relagao interpessoal, informagoes sobre

comportamentos profissionais diretamente relacionados corn as competencias
consideradas essenciais para o exercicio da fungao.
8.4.2

A preparagao e aplicagao deste metodo a cada candidato tera a duragao de 90
minutos.

8.4.3

A avaliagao e feita segundo as niveis de Elevado, Born, Suficiente, Reduzido e
lnsuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as classificagoes de 20,
16, 12, 8 e 4 valores, resultando a nota final da media aritmetica simples das
classificagoes dos parametros avaliados:
a) Orientagao para os resultados: capacidade para concretizar, corn eficacia e
eficiencia, os objetivos do servigo e as tarefas que the sao solicitadas;
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aos quais correspondem, respetivamente, as classificagoes de 20, 16, 12, 8 e 4
valores.
8.5.4 0 resultado final da entrevista é obtido atraves da media aritmetica simples das
classificagoes dos parametros avaliados.
9. A Ordenagao Final dos concorrentes é feita, nos termos do artigo 26.° da Portaria 125-A/2019

de 30 de abril, par ordem decrescente da media aritmetica ponderada das classificagoes
quantitativas obtidas em cada metodo de selegao, expressa numa escala de 0 a 20 valores. A

Lista de ordenagao final é unitaria e e elaborada no prazo de 10 dias uteis apOs a realizagao

do Ultimo metodo de selegao.
10. Os criterios de ordenagao preferencial sao as previstos na lei, nomeadamente no artigo 27.°

da portaria referida no n.° anterior.
11. As atas do JOri sao publicitadas no sitio da Internet da Camara Municipal.
12. Em caso de dUvida sabre a situagao descrita pelos concorrentes, o Juri pode pedir, a cada um,
a apresentagao de documentos comprovativos das suas declaragoes.
13. A falsa declaragao, par parte dos concorrentes, determina a sua exclusao do procedimento.
14. Os candidatos excluidos serao notificados par uma das formas previstas no artigo 10.0 da

Portaria 125-N2019.
15. Os candidatos admitidos sera° convocados, atraves de notificagao onde se indique o local,

data e hora em que as para as metodos de selegao tenham lugar.
16. A lista dos resultados obtidos em cada metodo de selegao sera afixada no edificio dos Pagos
do Municipio — 1.° andar e divulgada no sitio da Internet da Camara Municipal.
17. A lista unitaria de ordenagao final dos candidatos, ap6s homologagao, é afixada em local visivel
e pUblico das instalagoes do Municipio de Vila Velha de ROdao e disponibilizada na respetiva
pagina eletrOnica, nos termos do n.° 5 do artigo 28.° da Portaria, sendo publicado urn aviso na
2.a serie do Diana da RepUblica, corn a informagao da respetiva publicitagao.

18. 0 procedimento concursai é valid° para o preenchimento dos pastas de trabalho a concurso e

para constituigao de reserva de recrutamento interna, nos termos do artigo 30.° da Portaria,
sempre que a lista de ordenagao final, devidamente homologada, contenha um numero de
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candidatos aprovados superior ao dos postos de trabalho a ocupar que sera utilizada, sempre
que, no prazo de 18 meses contados da data homologacao da referida lista, haja necessidade

de ocupagao de identicos postos de trabalho.
19. Sera assegurado o cumprimento das quotas para pessoas corn deficiencia previstas no
Decreto-Lei n.° 29/2001 e no n.° 7 do artigo 11.0 da Portaria 125-A/2019.

20. Os candidatos corn deficiencia devem declarar, sob compromisso de honra, o respetivo grau

de incapacidade, o tipo de deficiOncia e os meios de comunicacao/expressao a utilizar no
processo de selegao.
21. Nos termos do Despacho Conjunto n.° 373/2000, de 01/03, em cumprimento da alinea h) do

artigo 9.° da Constituicao da Republica Portuguesa "a Administracao Publica, enquanto
entidade empregadora, promove ativamente uma politica de igualdade de oportunidades entre

homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressao profissional, providenciando
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminagao".
22. Nos termos e em cumprimento do disposto no n.° 1 do artigo 11.0 da Portaria 125-A/2019, o

aviso do procedimento sera publicado na 2.a serie do DR., por extrato, na Bolsa de Emprego
Publico (BEP) e no sitio da Internet do Municipio de Vila Velha de Rodao, por extrato disponivel

para consulta a partir da publicacao na BEP.

0 Jun i do Concurso

A

(Ana Maria Mendes de Carvalho)

(La e.„,0T-324
Jorge Manuel Carreiro Filipe)

(Maria Adelina P.G. Ferreira Pinto)
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