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REUNIÃO DO JÚRI DO CONCURSO INTERNO DE INGRESSO PARA O RECRUTAMENTO 

DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA, grau 1 nível 1  

Aberto pelo Despacho do Presidente n.º 2020/87, de 03 de dezembro 

Publicado pelo Aviso (extrato) n.º 173/2021, Diário da República, 2.ª série. n.º 3, de 6 de 

janeiro 

Ata da reunião número dois 

---------- Ao vinte e seis de janeiro de dois mil e vinte e um, pelas quinze horas, reuniram-

se por videoconferência, nos termos do disposto no artigo 14.º do Decreto-Lei nº 204/98, 

de 11 de julho, os membros do júri do concurso para o recrutamento de um técnico de 

informática, grau 1, nível 1, na modalidade de contrato por tempo indeterminado. ---------- - 

----------- Esta reunião foi convocada pela presidente do júri e estavam presentes todos os 

membros, a saber:  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Natália de Jesus Barbosa Machado, na qualidade de presidente do júri;  ------------------------  

Sérgio Filipe Pinto Malta, na qualidade de vogal efetivo; -------------------------------------------  

Hélder Filipe Pinto de Sousa Carneiro, na qualidade de vogal efetivo; ---------------------------  

-------- Da ordem de trabalhos constava: ------------------------------------------------------- 

1. Verificação dos requisitos de admissão a concurso e da conformidade da candidatura 

com o Aviso; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Elaboração do projeto de lista de excluídos e admitidos; ------------------------------------ 

Assim:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 1. Verificação dos requisitos de admissão a concurso e da conformidade da 

candidatura com o Aviso -------------------------------------------------------------------------------- 

Candidataram-se ao presente concurso: ----------------------------------------------------------------  

António Manuel Monteiro Pinto;  -------------------------------------------------------------------------  

Celso Diogo da Silva Batista;  -----------------------------------------------------------------------------  

Pedro Alexandre Martins Justa.  -------------------------------------------------------------------------  

O júri procedeu a uma análise pormenorizada dos processos de candidatura, tendo 

verificado a conformidade das candidaturas com os requisitos de admissão previstos nos 

pontos 6 e 9 do Despacho Presidente nº 2020/87, através do preenchimento da matriz de 

verificação em anexo I à presente ata. --------------------------------------------------------------- 

2. Elaboração do projeto de lista de excluídos e admitidos; ---------------------------------- 
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Considerando a análise das candidaturas referidas no Ponto 1. e os resultados do 

preenchimento da tabela que se encontra no anexo I à presente ata, o júri deliberou, por 

unanimidade, aprovar a lista de candidatos admitidos (anexo II), não havendo candidatos 

excluídos.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando o ponto anterior e uma vez que não existem candidatos excluídos, o júri 

decide, por unanimidade, acrescentar os seguintes pontos à ordem de trabalhos: ----------- 

3. Aplicação do método de seleção Avaliação Curricular; ---------------------------------- 

4. Aprovação da lista com os resultados da aplicação do método de seleção Avaliação 

Curricular. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Assim: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto 3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No respeito pelo sistema de valoração final aprovado pelo júri do concurso na ata n.º um, 

foi aplicada a grelha classificativa ao currículo dos candidatos admitidos, que consta como 

anexo III e é parte integrante da presente ata. Do resultado da aplicação da referida 

grelha o júri constatou e aprovou, por unanimidade, que, nos termos do ponto 11.1 do 

Despacho Presidente nº 2020/87, os candidatos obtiveram aprovação ao método de 

seleção Avaliação Curricular, com as seguintes pontuações:  --------------------------------------  

António Manuel Monteiro Pinto – 15,49 valores  -------------------------------------------------------  

Celso Diogo da Silva Batista – 18,85 valores  -----------------------------------------------------------  

Pedro Alexandre Martins Justa – 12,04 valores  -------------------------------------------------------  

Ponto 4. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O júri elaborou e aprovou, por unanimidade, a lista dos resultados obtidos no método de 

seleção intercalar Avaliação curricular, que consta como anexo IV e é parte integrante da 

presente ata, e a respetiva publicitação nos termos do ponto 14. do Despacho Presidente 

supra identificado. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando que da aplicação do método de seleção Avaliação curricular não resultaram 

candidatos excluídos o júri decidiu, por unanimidade, acrescentar, ainda, os seguintes 

pontos à ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------------------- 

5. Aprovação da minuta da prova de conhecimentos; ----------------------------------------- 

6. Marcação da prova de conhecimentos. ------------------------------------------------------- 

Assim: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto 5. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O júri elaborou e aprovou a minuta da prova de conhecimentos. -------------------------------- 
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Ponto 6. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O júri decidiu, por unanimidade, marcar a prova de conhecimentos para o dia dez de 

fevereiro de dois mil e vinte e um, pelas 14 horas. Da presente deliberação serão os 

candidatos admitidos à prova notificados, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 34.º, 

por remissão do n.º 2 do artigo 35.º, ambos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho. ----

- 

E, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, de que foi lavrada a presente ata 

que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelo presidente e pelos vogais do júri que 

nela tenham participado.-------------------------------------------------------------------------------- 

Porto, vinte e seis de janeiro de dois mil e vinte e um------------------------------------------- 

------------------------------------------------------- OS MEMBROS --------------------------------------- 

A presidente do Júri, 

 

(Natália Machado) 

 

 

 

Vogais, 

 

(Sérgio Malta) 

 

(Hélder Carneiro) 
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Anexo I 

Matriz de verificação dos requisitos de admissão e conformidade da apresentação das 

candidaturas ao posto de trabalho de um técnico de informática, grau 1 nível 1, aberto pelo Aviso 

(extrato) n.º 173/2021, Diário da República, 2.ª série. n.º 3, de 06 de janeiro 

Candidatos António 
Pinto 

Celso 
Batista 

Pedro 
Justa 

Número 6.1 do despacho Presidente nº 2020/87- requisitos de admissão: 

Nacionalidade portuguesa s s s 

18 anos de idade completos s s s 

Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o exercício 
daquelas que se propõe desempenhar 

s s s 

Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções; s s s 

Cumprimento das leis de vacinação obrigatória s s s 

Trabalhador com relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado previamente estabelecida 

s s s 

Adequado curso tecnológico, curso das escolas profissionais ou curso que 
confira certificado de qualificação de nível III em áreas de informática  
 

s s s 

Número 9.2 do despacho Presidente nº 2020/87– instrução da candidatura: 
 

Curriculum Vitae, detalhado, nos termos do exigido na alínea a)  S S S 

Documento comprovativo das habilitações literárias exigidas, nos termos 
exigidos na alínea b) 

S S S 

Declaração, devidamente 
atualizada, emitida pelo 
serviço ou organismo de 
origem, da qual constem, de 
forma inequívoca, conforme 
exigido na alínea c) 

A existência e natureza do vínculo S S S 

bem como, a antiguidade no exercício de 
funções públicas 

S S S 

A carreira e categoria  S S S 

com indicação das respetivas antiguidades S S S 

A posição e o nível remuneratório com a 
indicação da data de produção de efeitos 

S S S 

As avaliações de desempenho obtidas nos 
últimos quatro anos 

S S S 

Declarações emitidas pelos serviços competentes com a descrição das funções 
exercidas em cada posto de trabalho ocupado, conforme exigido na alínea d) 

S S S 

Número 9.1 do despacho:  formalização da candidatura:  

Candidaturas efetuada na plataforma https://light.esenf.pt/ 
 

S S S 

Entrada dentro do prazo S S S 

https://light.esenf.pt/
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REUNIÃO DO JÚRI DO CONCURSO INTERNO DE INGRESSO PARA O RECRUTAMENTO 

DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA, grau 1 nível 1  

Aberto pelo Despacho do Presidente n.º 2020/87, de 03 de dezembro 

Publicado pelo Aviso (extrato) n.º 173/2021, Diário da República, 2.ª série. n.º 3, de 6 de 

janeiro 

 

Anexo II  

LISTA DE ADMISSÃO DOS CANDIDATOS AO CONCURSO INTERNO PARA O RECRUTAMENTO 

DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA GRAU 1 NÍVEL 1 

 

 

Candidatos admitidos: 

António Manuel Monteiro Pinto 

Celso Diogo da Silva Batista 

Pedro Alexandre Martins Justa 

 

 

 

 

Porto, 26 de janeiro de 2021 

 

A presidente do Júri, 

 

________________ 

(Natália Machado) 
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REUNIÃO DO JÚRI DO CONCURSO INTERNO DE INGRESSO PARA O RECRUTAMENTO 

DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA, grau 1 nível 1  

Aberto pelo Despacho do Presidente n.º 2020/87, de 03 de dezembro 

Publicado pelo Aviso (extrato) n.º 173/2021, Diário da República, 2.ª série. n.º 3, de 6 de 

Anexo III 

Matriz de avaliação do método de seleção “avaliação curricular” das candidaturas ao posto de 

trabalho de um técnico de informática, grau 1 nível 1, aberto pelo Aviso (extrato) n.º 173/2021, 

Diário da República, 2.ª série. n.º 3, de 06 de janeiro 

 

Avaliação curricular (AC) 

HAB 

   

Valorização Ponderação 

Candidatos 

   
AP CB PJ 

Habilitações académicas de grau exigido 
à candidatura 

16 valores 

15% 16 20 20 Habilitações académicas de grau 
superior ao exigido em área científica 
relacionada com o perfil 

20 valores 

FP Horas 

Gestão e segurança de redes 
informáticas 

Por cada 7 horas 
de formação, 1 

ponto. 
Máx. 5 pontos 

15% 

0 0 0 

Sistemas operativos 0 0 0 

Administração de sistemas 0 0 0 

Instalação e configuração de 
computadores 

0 0 0 

Tecnologias de SGBD 0 0 0 

CCNA 
Por cada 7 horas 
de formação, 2 

pontos. 
0 105 0 

Cursos de certificação Microsoft 
 

0 0 0 

Pontos 0 30 0 
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EP     Pontos 

Sem experiência 0 valores 

35% 20 20 8 

Menos de 1 ano 8 valores 

De 1 a 3 anos 12 valores 

De 4 a 5 anos 16 valores 

6 ou mais anos 20 valores 

AD     Pontos 

Avaliação de desempenho nos anos de 
2015 a 2020 

2015 a 2020 35% 17,39 16,71 17,84 

     AC 

AC= (HAB x 15%) + (FP x 15%) + (EP x 35%) + (AD x 35%) 15,49 18,85 12,04 
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REUNIÃO DO JÚRI DO CONCURSO INTERNO DE INGRESSO PARA O RECRUTAMENTO 

DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA, grau 1 nível 1  

Aberto pelo Despacho do Presidente n.º 2020/87, de 03 de dezembro 

Publicado pelo Aviso (extrato) n.º 173/2021, Diário da República, 2.ª série. n.º 3, de 6 de 

janeiro 

 

Anexo IV  

LISTA DOS RESULTADOS OBTIDOS NO MÉTODO DE SELEÇÃO “AVALIAÇÃO CURRICULAR” 

AO CONCURSO INTERNO PARA O RECRUTAMENTO DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA 

GRAU 1 NÍVEL 1 

 

Candidatos: 

António Manuel Monteiro Pinto (15,49 valores) 

Celso Diogo da Silva Batista (18,85 valores) 

Pedro Alexandre Martins Justa (12,04 valores) 

 

 

 

 

Porto, 26 de janeiro de 2021 

 

A presidente do Júri, 

 

________________ 

(Natália Machado) 
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