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ATA DE REUNIÃO DO JÚRI 
 
 

Registo Data da Informação Processo 
 

Documento Interno n.º 2318 / 2021 11/02/2021 2020/250.10.101/7 

ASSUNTO: 

Ata n.º 6 do Júri - Procedimento concursal comum para contratação de 1 técnico superior em re-
gime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para a Divisão de 
Desenvolvimento Social – definição dos parâmetros a avaliar na Entrevista Profissional de Sele-
ção e respetiva valoração 

Aos 11 dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, pelas 15H00 reuniu o júri do procedimento concursal, 
constituído pela Chefe da Divisão de Desenvolvimento Social, Maria Margarida Martins Gil Mestre, na 
qualidade de Presidente, a Técnica Superior do Serviço de Cultura e Património Cultural, Maria João Sampaio 
Marçal, na qualidade de 1.º vogal efetivo e a Técnica Superior do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, 
Célia Maria Gonçalves, na qualidade de 2.º vogal efetivo, aberto por despacho do Sr. Vice-Presidente da 
Câmara datado de 28 de julho de 2020, para definição dos parâmetros a avaliar na Entrevista Profissional de 
Seleção e respetiva valoração. 

Nos termos da Portaria n.º 125-A/2019 de 30 de abril, alterada e republicada pela Portaria n.º 12-A/2021 de 11 
de janeiro, a entrevista profissional de seleção visa avaliar a experiência profissional e aspetos 
comportamentais, nomeadamente os relacionados com a capacidade de comunicação e de relacionamento 
interpessoal, sendo avaliada segundo os níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente; Reduzido e 
Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores. O resultado 
final é obtido através da média aritmética simples das classificações dos parâmetros a avaliar. 

A entrevista terá uma duração aproximada de 15 minutos e uma ponderação de 30% para o cálculo da 
valoração final. 

Assim, deliberou o júri, por unanimidade, definir como parâmetros a avaliar na entrevista profissional de 
seleção e respetiva valoração: 

P1 – Motivação e interesse profissional: 

Avaliar os motivos profissionais e/ou pessoais da candidatura no sentido de aferir as expetativas, interesse e 
empenho pelas funções do lugar a prover. 

Valoração 

4 valores – Não revelou interesse e motivação profissional para o exercício das funções do lugar a prover; 

8 valores – Revelou pouco interesse e motivação profissional para o exercício das funções do lugar a prover; 

12 valores – Revelou razoável interesse e motivação profissional para o exercício das funções do lugar a prover; 

16 valores – Revelou muito interesse e motivação profissional para o exercício das funções do lugar a prover; 

20 valores – Revelou elevado interesse e motivação profissional para o exercício das funções do lugar a prover. 

P2 – Capacidade de expressão e comunicação: 

Avaliar a clareza e fluência do discurso bem como a capacidade de argumentação. 

Valoração 

4 valores – Revelou muitas limitações na expressão oral e capacidade de argumentação; 

8 valores – Revelou algumas limitações na expressão oral e capacidade de argumentação; 
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12 valores – Revelou uma expressão oral suficientemente clara e fluente e capacidade de argumentação 
razoável; 

16 valores – Revelou expressão oral bem clara e boa capacidade de argumentação; 

20 valores – Revelou expressão oral muito fluente e clara e elevada capacidade de argumentação. 

P3 – Relacionamento Interpessoal: 

Avaliar a atitude e interação no relacionamento com as hierarquias e colegas de trabalho, bem como a adoção 
de comportamentos adequados em situações de conflito, através da aplicação de um exemplo prático. 

Valoração 

4 valores – Revelou fraca capacidade na adoção de comportamentos adequados em situações de conflito e 
interação com as hierarquias e colegas de trabalho, permitindo uma avaliação negativa da capacidade de 
relacionamento interpessoal; 

8 valores - Revelou algumas fragilidades na capacidade de adoção de comportamentos adequados em 
situações de conflito e interação com as hierarquias e colegas de trabalho, permitindo uma avaliação fraca da 
capacidade de relacionamento interpessoal;  

12 valores – Revelou capacidade de adoção de comportamentos adequados em situações de conflito e 
interação com as hierarquias e colegas de trabalho, permitindo uma avaliação adequada da capacidade de 
relacionamento interpessoal;  

16 valores - Revelou boa capacidade de adoção de comportamentos adequados em situações de conflito e 
interação com as hierarquias e colegas de trabalho, permitindo uma avaliação de bom da capacidade de 
relacionamento interpessoal;  

20 valores – Revelou nível elevado na capacidade de adoção de comportamentos adequados em situações de 
conflito e interação com as hierarquias e colegas de trabalho, permitindo uma avaliação elevada da capacidade 
de relacionamento interpessoal. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi elaborada a presente ata, que vai ser assinada 
por todos os membros do júri. 

A Presidente do Júri 

 

 

 

1º Vogal 

 

 

 

2º Vogal  
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