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Procedimento concurso/comum poro o preenchimento de sessenta e cinco (65) postos de trabalho do Mopo
de Pessoal do Agência poro o Desenvolvimento e Coesão, LP., no modo/idade de relação jurídico de
emprego público por tempo indeterminodo, no carreiro/categorio de Técnico Superior, restrito o candidatos
obrongidos pelo programo de regularizo ção dos trobolhodores do Programa Operocional Sustentobilidode
e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR).

ATA N. 1
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
Dperacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (P0 SEUR);
1. 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: Luisa 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

=

(HL*20%)

+

(FP*25%)

+

(EP*40%)

+

(AD*15%)

Em que:
Sigla

Parâmetro

Valoraço

NA
FP

Habilitação Académica

EP

Experiência Profissional

Até 20 valores
Até 20 valores
Até 20 valores

AD

Avaliação Desempenho

Até 20 valores

Formação Profissional
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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 doo a
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.

A PRESIDENTE

A 1

a

VOGAL SUPLENTE

A 2. VOGAL SUPLENTE

\
Eng Manuela Matos

Dra. Vera Gonçalves

Ora. Luísa Lopes
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ATA N.1 -ANEXO 1

Candidato:

ACo (HA*20%)+(FP*25%)+(EP*40%)+(ADC1S%)
1. Habilitações Académicas

—

4

HA

0,000
De.calç&

‘a

Valores

utcerci aliara

si

Meuntado coo, sorteou,, dsero pata o posso de trabalho

20

Apenas será o consideradas habilitações devid amenre comprova das através de certificado/diploma.

Formação ProfissionaI!- FP

Noras Acsass,elm

Voltas

Aealio0de

o—

lo

amtn(oeaaiacíoprol,ssirralcomproeadae/ounemirte,essenaarea

Formaçstprolissieral comprovada eram iMpresso no área até atisoas

Fotmaçlrprvl’,s’otsalcomproraadarcaprtnseressrna área superrora.fl.raa

25

Serásonsidrradoo acnmoladndehorasdetnrmaçãnproiissirra[crm ,rteresseparaopostodetrabalbo,desdrquedraidamrrteromprovadrs.Naaoslen’a desrforr,raçaaselatsnaácargaborária.
seraerorssdeeados 6horas perdia
Apenas sesar rsnsideeadas ações de lermoçnr que dece,rerasv haseeros de loaeosecoarcessr,oeariss

‘.

Experiência Profissional

-

EP

ams&Eaporseocio

valéten

Eoprrrlrtiarasjlijddaicaracterizadooasdopostodetrabalho trlenorasanos

14

Copersõrria nasatieidadtscarauter,zadotasdoro,tedr trabalho igual tusoperirrasrirlrrirra traves

li

Eopersõncianasaierdaéssnararserizadosas dopoorode t,abalho igual no sipeni000 lobos.

20

deollda

Oh,

Sóserásonsabilrzadocomorempe deesptriõrol!555nrate queserrcort,e deddameniecoinpronado

4. Avaliação de Desempenho AD
-

Aealirçõo de Oenempeal,o

Ao ‘liação cheia.

Aottioçõo
(escala a..
asaatlan
2

ode ara de 2011
Aoaliaças do apode 2011/1014

o_ate
ssaltaçât do ano de 2015/2016
Médio

O

se caso doaaaliado não dererasolioção emalgnos dos ciclos asaliasisos poe rmotiraos raoimpisarseit ao prepnio. ‘eia corsideiadoaanal’açaode 3.teflsaloi.i para cada aeoraoavaliado.
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