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Ata n.º 1 

 

Aos vinte e sete dias dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, reuniu, 

pelas 8:30 horas, o júri constituído para o processo de seleção, no âmbito do 

procedimento concursal comum, com carácter de urgência, destinado ao 

preenchimento de 1 posto de trabalho, no Agrupamento de Escolas de Sever do 

Vouga, na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado, restrito a candidatos abrangidos pelo programa de regularização 

extraordinária de vínculos precários (PREVPAP), na categoria de técnico superior, da 

carreira de técnico superior, no âmbito do exercício da atividade de formador, nos 

termos da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro (PREVPAP); Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua 

redação atual; Portaria n.º 233/2022, de 9 de setembro, e Código do Procedimento 

Administrativo, conforme especificado no Aviso de abertura do procedimento 

concursal de regularização extraordinária de vínculos precários destinado a 

Técnicos Superiores, nos termos do disposto nos artigos 9.º e 10.º da Lei n.º 

112/2017, de 29 de dezembro, por Despacho da Diretora do Agrupamento de Escolas 

de Sever do Vouga, de 26/01/2023, no uso das competências que lhe foram 

delegadas pelo Despacho n.º 9348/2019, proferido em 10 de outubro de 2019, 

publicado em 16 de outubro de 2019, no Diário da República, 2.ª série, n.º 199, da 

Diretora-Geral da Administração Escolar, que decorrerá pelo prazo de 10 dias úteis, a 

contar da publicação do referido aviso, na Bolsa de Emprego Público (BEP), que, por 

sua vez, ocorrerá no dia útil seguinte ao da publicação do respetivo aviso de abertura 

deste procedimento concursal, com vista ao cumprimento da seguinte ordem de 

trabalhos: 

– Ponto único: definição dos parâmetros de avaliação, respetiva ponderação 

do método de seleção a utilizar (avaliação curricular), grelha classificativa e sistema de 

valoração final do método; 

Iniciada a reunião, e de acordo com o n.º 6 do artigo 10.º da Lei n.º 112/2017, 

de 29 de dezembro, dado haver um único trabalhador a concorrer ao referido posto de 

trabalho, o júri, nos termos da legislação em vigor, considerou o método de seleção 

avaliação curricular, de acordo com a fórmula: AC = (HA + FP + (EP + AD*2))/3, sendo 

cada critério graduado da seguinte forma: 

– Habilitações académicas (HA):   

 – 20 valores: escolaridade superior à licenciatura; 

 – 12 valores: (apenas) licenciatura; 

– Formação profissional (FP): 

– 20 valores: num total igual ou superior a 201 horas; 

– 12 valores: num total de 101 a 200 horas; 
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– 2 valores: num total de 0 a 100 horas. 

– Experiência profissional (EP):  

 – Tempo de serviço desempenhado no período anterior, no exercício 

de funções caracterizadas do posto de trabalho a preencher, de acordo com a 

seguinte pontuação: 

 – 10 valores: superior a 1460 dias de tempo de serviço em contexto 

educativo ou escolar; 

 – 6 valores: de 1096 a 1459 dias de tempo de serviço em contexto 

educativo ou escolar; 

 – 2 valores: de 0 a 1095 dias de tempo de serviço em contexto 

educativo ou escolar; 

– Avaliação de desempenho (AD): média das menções quantitativas obtidas 

na avaliação de desempenho nos últimos 3 anos, a multiplicar por dois. Em caso de o 

candidato não apresentar AD, será considerada a pontuação obtida no critério 

Habilitação Académica. 

 Decidiu-se que o tempo de serviço será contabilizado até à data de submissão 

da respetiva candidatura. 

Assim, foi elaborada a respetiva grelha classificativa:  

AVALIAÇÃO CURRICULAR = 100% (ESCALA 0 a 20 valores) 

 
Nome candidato 

 
HA 

 
(20 

valores) 

 
FP 

 
(20 

valores) 

 
EP 

(20 valores) 
 

 
Total 

(Classificação Final) 

TS 

(10 

valores) 

AD 

(10 

valores) 

Subtotal 

(20 

valores) 

(20 valores) 

       

Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião, da qual foi 

lavrada a presente ata que, depois de lida a aprovada, foi assinada por todos os 

presentes. 

Presidente do Júri: Maria do Céu Rodrigues de Bastos Graça 
 
 
 
 

1.º Vogal: Ana Paula Soares Calvo 
 
 
 
 

2.º Vogal: Maria de Lurdes Alves da Silva 
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