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REUNIÃO DO JÚRI DO RECRUTAMENTO EM REGIME DE MOBILIDADE NA CARREIRA / 

CATEGORIA DE DOIS TÉCNICOS SUPERIORES 

Aberto pelo Despacho do Presidente n.º 2021/47, de 2 de agosto 

 

Ata da reunião número um 

---------- Ao dia seis de agosto de dois mil e vinte e um, pelas catorze horas e trinta minutos, 

reuniram-se, na Escola Superior de Enfermagem do Porto (edifício sede – Rua Dr. António 

Bernardino de Almeida, 4200-072 Porto), e através de videoconferência, os membros do júri do 

processo de recrutamento por mobilidade interna de dois trabalhadores na carreira e categoria 

de técnico superior. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Ana Rute Ferreira Morim, na qualidade de presidente do júri, por videoconferência;  ---------------- 

Virgínia Cláudia Moreira Teixeira (Coordenadora do Serviço de gestão de recursos), 

presencialmente na ESEP;  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nalinda de Almeida Coutinho (Técnica superior do Serviço de Gestão de Recursos), por 

videoconferência; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

1. Aprovação das grelhas de avaliação dos métodos de seleção; --------------------------------------- 

2. Aprovação do sistema de valoração final das candidaturas e a respetiva operacionalização. 

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

Ponto 1. Aprovação das grelhas de avaliação dos métodos de seleção. ----------------------------------- 

O sistema de avaliação do método de seleção avaliação curricular (AC) e do método de seleção 

entrevista de seleção (ES) constam, respetivamente, dos anexos I e II da presente ata, tendo o 

júri aprovado, por unanimidade, as grelhas de avaliação neles constantes.  ----------------------------- 

Os critérios contantes do anexo II manter-se-ão omissos até à data da entrevista.  ------------------- 

Ponto 2. Aprovação do sistema de valoração final das candidaturas e a respetiva 

operacionalização. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A classificação final (CF) dos candidatos que completem o procedimento com aprovação em 

todos os métodos de seleção aplicados será expressa numa escala de 0 a 20 valores, 

considerando-se a valoração até às centésimas, mediante a aplicação das seguintes fórmulas: 

CF = (AC x 50%) + (ES x 50%)  
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Sendo: 

CF – classificação final; 

AC – avaliação curricular; 

EP – entrevista de seleção 

----------- 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 que nela 

participaram. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

Porto, 06 de agosto de dois mil e vinte e um. --------------------------------------------------------------------- 

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

A presidente do Júri, 

(Ana Rute Morim) 

Vogais, 

(Virgínia Moreira)    (Nalinda Coutinho) 

Assinado por : Virgínia Cláudia Teixeira Moreira

Num. de Identificação: 10756595

Data: 2021.08.06 16:19:50+01'00'

Assinado por : NALINDA DE ALMEIDA COUTINHO

Num. de Identificação: 31473180

Data: 2021.08.06 16:24:38+01'00'

Assinado por : ANA RUTE FERREIRA MORIM

Num. de Identificação: BI12674479

Data: 2021.08.06 19:24:58+01'00'
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ANEXO I 

Grelha de avaliação do método de seleção Avaliação curricular (AC)  

Nome do candidato 

HAB 

(20%) 

FP  

(30%) 

EP  

(35%) 

AD 

(15%) TOTAL 

      

Sendo: 

HAB – habilitações académicas, através da ponderação da titularidade de um grau académico ou 

nível de qualificação certificado pelas entidades competentes: 

- Habilitações académicas de grau exigido à candidatura – 14 valores; 

- Habilitações académicas de grau superior ao exigido – 16 valores 

- Habilitações académicas de grau superior ao exigido na área de Gestão de recursos 

humanos (perfil A) – 20 valores. 

- Habilitações académicas de grau superior ao exigido na área de Direito administrativo 

(perfil B) – 20 valores. 

FP – formação profissional realizada nos anos de 2016 a 2021, considerando as áreas de formação 

e de atualização profissional relacionadas com as exigências e as competências necessárias ao 

exercício do posto de trabalho em questão:  

- Sem participações em ações de formação – 0 valores; 

- Média anual de formação entre 1 e 18 horas – 8 valores;  

- Média anual de formação entre 19 e 36 horas – 12 valores;  

- Média anual de formação entre 37 e 50 horas – 16 valores;  

- Média anual de formação entre 51 e 80 horas – 18 valores;  

- Média anual de formação maior do que 80 horas – 20 valores. 

(Nota: para efeitos da determinação do número de horas considerar-se-á que um dia inteiro 

de formação corresponderá a 7 horas. O valor da média será arredondado por excesso) 

EP – experiência profissional, incidindo sobre a execução de funções similares às estabelecidas no 

ponto 3.1 do Despacho, relativamente ao respetivo posto de trabalho e grau de complexidade das 

mesmas (em anos completos): 

- Sem experiência – 0 valores; 

- 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. 
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AD – avaliação de desempenho, determinada através da média das classificações obtidas, na 

mesma categoria, nos anos de 2015/2016, 2017/2018, 2019/2020, sendo que a falta de avaliação 

de qualquer dos anos contará 12 valores, de acordo com as regras seguintes: 

- Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro; 

- Desempenho Inadequado — 0 valores; 

- Desempenho Adequado — 12 valores; 

- Desempenho Relevante — 16 valores; 

- Reconhecimento de mérito — 20 valores. 


