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ATA N.º 1

1. Em 5 de março de 2022 reuniu o júri do concurso interno de ingresso para ocupação de um 

posto de trabalho do mapa de pessoal do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P., 

para a categoria de técnico de informática de grau 1, nível 1, no Departamento de 

Atendimento e Apoio ao Utilizador da Direção de Serviços de Sistemas de Informação, 

autorizado por deliberação de 28 de dezembro de 2021, do Conselho Diretivo, estando 

presentes os seus membros efetivos, Paulo Manuel Castanho Coelho Bispo, como 

presidente, Olga Cristina Leitão da Silva Matos e Cristóvão Lopes Santos, como vogais, com 

a seguinte ordem de trabalhos:

1.1. Fixar os parâmetros de avaliação e respectiva ponderação de cada um dos métodos de 

selecção a utilizar, bem como a grelha classificativa e o sistema de valoração final, incluindo 

a respetiva fórmula classificativa, de acordo com o n.º 1 do art.º 14.º Decreto-Lei n.º 204/98, 

de 11 de julho. 

1.2. Elaborar: Prova escrita de conhecimentos e respectivos critérios de avaliação e classificação 

(Anexo A) e da entrevista profissional de selecção (Anexo B), que se juntam à presente ata e 

da qual fazem parte integrante. 

2. Relativamente ao ponto 1.1. o júri deliberou adoptar os seguintes critérios:

2.1. De acordo com o n.º 11. do aviso de abertura do concurso, o método de seleção obrigatório 

a utilizar será a prova escrita de conhecimentos e o método de seleção complementar, a 

entrevista profissional de selecção.

2.2. O ordenamento final dos concorrentes será expresso de 0 a 20 valores de acordo com a 

seguinte fórmula:

CF = 70% *PEC + 30% EPS

Em que:

CF = Classificação final;

PEC = Prova escrita de conhecimentos;

EPS = Entrevista profissional de selecção

3. Prova escrita de conhecimentos 

a) Tendo em consideração o estabelecido no ponto 12. do aviso de abertura do procedimento 

concursal, a PEC visa avaliar se e em que medida os candidatos os níveis de conhecimentos 



Concurso interno de ingresso para ocupação de um posto de trabalho do mapa de 

pessoal do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P., para a categoria de técnico de 

informática de grau 1, nível 1 

2

académicos e profissionais exigíveis e adequados ao exercício do posto de trabalho a ocupar, 

sendo ponderada com a percentagem de 70% no total dos 2 métodos;

b) A prova assume forma escrita e individual, será realizada de forma ininterrupta e aplicada 

simultaneamente a todos os concorrentes, com consulta; 

c) A prova assume a natureza de teste de escolha múltipla, com 20 questões e 3 respostas 

para cada questão, das quais apenas uma está correta tendo uma valoração de 1 ponto cada;

d) A prova, com a duração de 60 minutos, tem carácter eliminatório quando a pontuação obtida 

pelo candidato seja inferior a 9,5 valores e será valorada de 0 a 20 valores.

d) As temáticas sobre que incidirão as questões são as constantes do ponto 12.1. do aviso de 

abertura de concurso publicado em Diário da República.

e) A estrutura e o conteúdo da prova bem como os critérios de correção, avaliação e valoração 

constam do anexo A à presente ata, não podendo ser divulgados até à sua realização.

4. Entrevista profissional de selecção – Considerando o disposto no ponto 11.2. do aviso de 

abertura será aplicado aos candidatos aprovados no método de seleção anteriormente 

referido, o método complementar, entrevista profissional de selecção. Este método será 

ponderado com 30% no conjunto dos 2 métodos.

4.1. Relativamente aos critérios aplicáveis à entrevista profissional de selecção o júri deliberou o 

seguinte:

A entrevista profissional de selecção será organizada de modo a que cada candidato 

disponha de um período de aproximadamente 15 minutos para a realização da respectiva 

entrevista. Serão apreciados os seguintes factores/parâmetros: capacidade de expressão e 

fluência verbais, motivação e interesse, Capacidade de adaptação sócio-profissional e 

qualidade da experiência profissional. O júri deliberou valorar cada um deles em níveis, 

conforme o disposto no n.º 1 do art.º 26.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho: Nível 

Insuficiente - 4 valores, Nível Reduzido – 8 valores, Nível Suficiente - 12 valores, Nível 

Bom - 16 valores, Nível Elevado – 20 valores, resultando a classificação final da entrevista 

da média aritmética simples das classificações obtidas em cada um daqueles factores.

6.2. Cada um dos factores acima mencionados será considerado nas acepções a seguir 

apresentadas, compreendendo cinco níveis de hierarquização, de modo a diluir aspectos 

menos objectiváveis da entrevista, correspondendo às valorizações abaixo descritas.

Capacidade de expressão e fluência verbais:

Considerará a corrente de pensamento manifestada através da linguagem oral no sentido de 

caudal, rigor técnico, riqueza de vocabulário, transparência e originalidade de ideias, 

organização e sequência lógica de raciocínio.
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Nível Elevado

Elevada qualidade de expressão e fluência verbais manifestadas através da utilização de 

vocabulário rico e de grande rigor técnico, da transmissão muito clara de um ponto de vista e 

de grande capacidade de articulação das ideias em exposição.

Nível – Bom

Muito boa qualidade de expressão e fluência verbais manifestadas através da utilização de 

um bom vocabulário, com rigor técnico, da transmissão clara de um ponto de vista e de boa 

capacidade de articulação das ideias em exposição.

Nível – Suficiente

Expressão e fluência verbais manifestadas através da utilização de vocabulário apropriado, 

sem grande rigor técnico, da transmissão clara de um ponto de vista e de razoável 

capacidade de articulação das ideias em exposição.

Nível – Reduzido

Sem grande qualidade de expressão e fluência verbais manifestadas através da utilização de 

vocabulário corrente, com pouco rigor técnico, da transmissão pouco clara de um ponto de 

vista e alguma dificuldade na articulação das ideias em exposição.

Nível – Insuficiente

Deficiente qualidade de expressão e fluência verbais manifestadas através da utilização de 

vocabulário muito pobre, sem rigor técnico, de dificuldades claras na transmissão de um 

ponto de vista e de total incapacidade na articulação das ideias em exposição.

Motivação e interesse:

Neste factor serão correlacionadas as motivações dos candidatos face ao conteúdo e 

exigências do posto de trabalho em que se inserirão. Considerar-se-á o empenhamento em 

uma adequada realização profissional, tendo em conta a sua preparação académica e a sua 

formação profissional, que sejam pressupostos de garantia de uma maior adaptação às novas 

funções do lugar a prover, bem como o contributo que entendem poder dar à instituição a que 

se candidatam.

Nível – Elevado
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Posse inequívoca de elevada direcção e intensidade vocacional, demonstrando razões e 

interesses lógicos e múltiplos pelo lugar posto a concurso, bem como apresentação de 

contributos de inequívoca utilidade para a instituição.

Nível – Bom

Posse de muito bom empenhamento e intensidade vocacional, demonstrando razões lógicas 

e grande interesse pelo lugar posto a concurso, bem como apresentação de contributos úteis 

para a instituição.

Nível – Suficiente

Posse de bom empenhamento e intensidade vocacional, demonstrando razões aceitáveis e 

razoável interesse pelo lugar posto a concurso e não apenas razões pessoais.

Nível – Reduzido

Posse de algum empenhamento e intensidade vocacional, demonstrando pouco interesse ou 

razões meramente pessoais e negativas (por exemplo: desejar apenas o ingresso na carreira 

ou na instituição) pelo lugar posto a concurso.

Nível – Insuficiente

Posse de inequívoca desmotivação e desinteresse pelo lugar posto a concurso.

Capacidade de adaptação sócio-profissional:

Considerar-se-á a capacidade relacional dos candidatos em particular para o trabalho em 

conjunto e/ou equipa e a sua integração nos objectivos e ambiente da organização e/ou posto 

de trabalho. Apreciar-se-á a aptidão ou a faculdade de adequação e harmonização a uma 

função com um maior grau de responsabilidade, e a adaptação a métodos de trabalho 

diferenciados.

Nível – Elevado

Posse inequívoca de extraordinárias qualidades relativas à capacidade de integração numa 

nova organização e/ou posto de trabalho, adaptação a novos tipos de relações interpessoais 

e a diferentes e mais exigentes métodos de trabalho e responsabilidades.

Nível – Bom

Posse de muito boas qualidades relativas à capacidade de integração numa nova 

organização ou posto de trabalho, adaptação a novos tipos de relações interpessoais e a 

diferentes e mais exigentes métodos de trabalho e responsabilidade.

Nível – Suficiente
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Posse de algumas qualidades relativas à capacidade de integração numa nova organização 

ou posto de trabalho, adaptação a novos tipos de relações interpessoais e a diferentes e mais 

exigentes métodos de trabalho e responsabilidades.

Nível – Reduzido

Alguma dificuldade de integração numa nova organização ou posto de trabalho, difícil 

adaptação a novos tipos de relações interpessoais e a diferentes e mais exigentes métodos 

de trabalho e responsabilidades.

Nível – Insuficiente

Sem capacidade de integração numa nova organização ou posto de trabalho, nem revelando 

qualquer capacidade de adaptação a novos tipos de relações interpessoais e a diferentes e 

mais exigentes métodos de trabalho e responsabilidades.

Qualidade da experiência profissional:

Este factor considerará o nível de desenvolvimento e a variedade de conhecimentos 

profissionais apreendidos no exercício efectivo das funções desempenhadas anteriormente, 

bem como a sua utilidade e relevância para o exercício das funções correspondentes aos 

lugares postos a concurso.

Nível – Elevado

Grande variedade, profundidade e riqueza de experiências em actividades relevantes para o 

exercício das funções, conjugada com conhecimentos profissionais aprofundados, permitindo 

prognosticar elevada capacidade de adaptação às funções correspondentes aos lugares 

postos a concurso;

Nível – Bom

Variedade e profundidade de experiências em actividades relevantes para o exercício das 

funções conjugada com bons conhecimentos profissionais, permitindo prognosticar grande 

capacidade de adaptação às funções correspondentes aos lugares postos a concurso;

Nível – Suficiente

Experiência em actividades relevantes para o exercício das funções conjugada com 

conhecimentos profissionais úteis, permitindo prognosticar alguma capacidade de adaptação 

às funções correspondentes aos lugares postos a concurso;

Nível – Reduzido
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Pouca experiência em actividades relevantes para o exercício das funções, não aprofundada, 

conjugada com alguns conhecimentos profissionais, mas não permitindo prognosticar uma 

adequada capacidade de adaptação às funções correspondentes aos lugares postos a 

concurso;

Nível – Insuficiente

Experiência pouco variada e não aprofundada conjugada com escassos conhecimentos 

profissionais, não permitindo prognosticar qualquer capacidade de adaptação às funções 

correspondentes aos lugares postos a concurso.

5. No cálculo dos valores quer dos métodos de selecção, quer final, o júri decidiu considerar 

para além dos valores inteiros, um limite máximo de dois dígitos, com arredondamento até às 

centésimas.

6. Por último, o júri deliberou não criar critérios de desempate em caso de igualdade de 

classificações, para além dos previstos no artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de 

julho.

9. Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente 

ata, que vai ser assinada pelos elementos presentes.

O Júri

_________________________________
Paulo Manuel Castanho Coelho Bispo

_________________________________
Olga Cristina Leitão da Silva Matos

__________________________________
Cristóvão Lopes Santos
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(Anexo B)

Entrevista Profissional de Selecção

Nome ______________________________________________________________

Factores Presidente 1.º Vogal 2.º Vogal Nível Valoração

Capacidade de 
expressão e 

fluência verbais

Motivação e 
Interesse

Capacidade de 
adaptação 

sócio-
-profissional

Qualidade da 
experiência 
profissional

Classificação quantitativa = 

Resumo dos Assuntos Abordados:________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Fundamentação: _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Lisboa, _____/_____/_____

O JÚRI
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