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Procedimento concursal comum poro o preenchimento de cinco (5) postos de trobolho do Mopo de Pessool
do Agêncio poro o Desenvolvimento e Coesão, l.P., na modolidode de reloção juridico de emprego público
por tempo indeterminado, no carreiro/categoria de Assistente Técnico, restrito o candidotos obrongidos
pelo programo de regularização dos trabalhadores do Programo Operacionol Sustentobiidade e Eficiência
no Uso de Recursos (POSEUR).

ATA AI.2.!

No dia dez mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, pelas 15 horas, nas instalações do P0 SEUR, sito
na Rua Rodrigo da Fonseca, 57, 1250-190 Lisboa, reuniu o júri do procedimento concursal acima
identificado.

Estiveram presentes os seguintes elementos do júri:

Presidente: Maria Manuela Araújo de Matos, Vogal Executiva da Comissão Diretiva do Programa
Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (P0 SEUR);
lfl Vogal Suplente: Vera Mónica da Silva Cândido Gonçalves, Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Humanos da Secretaria Geral do Ministério do Ambiente;
2fi vogal Suplente: Luísa Lopes, Técnica Superior da Divisão de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria
Geral do Ministério do Ambiente

A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto Único - Definição dos critérios de avaliação curricular

Ponto 1 - Definição dos critérios de avaliação curricular

A Avaliação Curricular (AC), visa analisar a qualificação dos candidatos, designadamente, a habilitação
literária (HL), o percurso profissional, a relevância da experiência adquirida e da formação realizada, tipo
de funções exercidas na área de atividade inerente ao posto de trabalho em referência (EP), formação
profissional (FP) e avaliação de desempenho obtida nos últimos 3 ciclos avaliativos (AD).

A AC será expressa numa escala de O a 20 valores, com valoração até às centésimas, sendo a classificação
obtida através da média aritmética ponderada das classificações dos elementos a avaliar, de acordo com a
seguinte fórmula:

AC = (HLt2O%) + (FP*25%) + (EP*40%) + (AD*15%)

Em que:

Sigla Parâmetro Valoraçâo

HA Habilitação Académica Até 20 valores

FP Formação Profissional Até 20 valores

EP Experiência Profissional Até 20 valores

AD Avaliação Desempenho Até 20 valores
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A AC será aplicada aos candidatos admitidos ao procedimento concursal, de acordo com os critérios de

avaliação constantes do anexo 1, que faz parte integrante da presente ata.

Lista unitária de ordenação final (OF) - A ordenação final dos candidatos será expressa numa escala de Da

20 valores e resulta da avaliação obtida no método de seleção Avaliação Curricular.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que depois

de lida e considerada conforme, foi assinada pelos presentes.

Á PRESIDENTE Á 1 •a VOGAL SUPLENTE Á V VOGAL SUPLENTE

Eng Manuela Matos Dra. Vera Gonçalves Ora. Luísa Lopes
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ATA NAI -ANEXO!

FICHA DE AVALIAÇÃO CURRICULAR

ANEXO 1

Candidato:

AC= (HA2D%)+(FP25%)+(EP40%)+(AD15%)

1IiJkões Académicas — HA

Oeoceição

Habilitação mi rima o da-l1rãeú —

Habilitaçãosupetio’arrrieioia exigida

Apnasser o corto iderada s habilita ções devi d 206916 comprova das através de certificado/diploma.

2. Formação Profissional *s)- FP

lo

16

Àeebnçdo - 06°Homs Acnmnludno beoloeos

Snmfmonueãnprolrus,uralconrpeovodan/nscorrrrnreensonsaa,ea

Formação peoitssiooai comprorodancom ,oreeesse ra área até Ootuneus

Formoçã vpenlissroealcomprovadaecominteressenaãeeannkr.2fl.sflburas IS

Fotmaçãoprnfrsoroeatcomprooadaeesroriuteresseuaaeeauspeerneo5pbofg, 20

Oet*cuesiderado o acumulado do botas de formação eeofitsionnl com interesse poea oeosto de trabalho, desde que devdamente romvruoades Na ausê nua de informação relaniea à cargo horãria,

serão consideradas 6horas psrdia

Apeeosseeãocoesiderodasaçõesdelormaçãoqnedecorrnramhamnoou deloarnsncomcomproirarrvo

3. Experiência Profissional- EP

dono * Ee,dé,ocia b°oioeeu

Eoperiéecia nasjãbcjtjeaeoete.izadoeas do posto de Oca bolbo eleriora Saros 14

FnpenéecianasJIbd4nnjcaeacteeinadoeasdoposrodoteabaIho igual oussenei ora$e,nine,oealoases tu

Enpe,léecinnas,liçidddescaracteeinadoeasd000stodooeabalho igual osssentiora toaoon 20

Sdser4 conrabilinodo,omnremoo de 000e.,hecia prolissiosaloque se encortre deodameeoecnmprnrado

Aetflnçdo 06°.

4. Avaliação de Desempenho - AD

-- ••- - pein - Ae&ioçàn nbodn
depilação

(smddla das abu.
teclado õed)

Asalroção do aro de 2012

Araliaçã ode aro de 2013/2014
-- -

—____________ o_l

Avaliação do aro de 2015/2016

Média

Nu caoodoaoaliodonãodeternvaliaçãnem nlgumdnscislns avaliatioospnrmntivns eãnimputàoeis an peópein,strã çnnsideradaa asaliaçào de 4000raleoqu paeacadaanoeãoaoãliadn.

Total 0,000
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