
 

 
 

 

 

ESCOLA SECUNDÁRIA INFANTA D. MARIA 

 

E D U C A Ç Ã O  

D I R E Ç Ã O - G E R A L  D O S  E S T A B E L E C I M E N T O S  

E S C O L A R E S  

ESCOLA SECUNDÁRIA INFANTA D. MARIA, COIMBRA 

 

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de 2 postos de trabalho em regime 

de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo a tempo parcial para as funções 

correspondentes à categoria de assistente operacional. 

 

Critérios de seleção 

 

1– Avaliação curricular (AC).---------------------------------------------------------------------------------------

Avaliação curricular visa analisar a qualificação dos candidatos, designadamente a habilitação 

académica ou profissional, percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da formação 

realizada, tipo de funções exercidas. Será expressa numa escala de 0 a 20 valores com valoração às 

centésimas, sendo a classificação obtida através da média aritmética das classificações dos elementos a 

avaliar. Para tal serão considerados os elementos de maior relevância para o posto de trabalho a ocupar, 

e que são os seguintes: Habilitação Académica de Base (HAB) ou Curso equiparado, Experiência 

Profissional (EP), Formação Profissional (FP) de acordo com a seguinte fórmula: 

 

AC = 

HAB +  EP + FP 
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1.1 - Habilitação Académica de Base (HAB), graduada de acordo com a seguinte pontuação: 

a) 20 valores – Habilitação de grau académico superior; 
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b) 16 valores – 11.º ano ou 12.º ano de escolaridade ou de cursos que lhes sejam 

equiparados;  

c) 14 valores – escolaridade inferior ao 11º ano. 

1.2 -Experiência Profissional (EP) – tempo de serviço no exercício das funções inerentes à 

carreira e categoria de acordo com a seguinte pontuação: 

a) 20 valores – 10 anos ou mais de tempo de serviço, no exercício  de funções em realidade 

social, escolar e educativa para as quais se promove o presente procedimento concursal, 

tendo exercido essas funções por um período mínimo de 6 meses imediatamente anterior 

na escola para que concorre; 

b) 18 valores – 5 anos ou mais e menos de 10 anos de tempo de serviço no exercício de 

funções em realidade social, escolar e educativa para as quais se promove o presente 

procedimento concursal, tendo exercido essas funções por um período mínimo de 6 

meses imediatamente anterior na escola para que concorre; 

c) 15 valores – 3 anos ou mais e menos de 5 anos de tempo de serviço no exercício de 

funções em realidade social, escolar e educativa para as quais se promove o presente 

procedimento concursal, tendo exercido essas funções por um período mínimo de 6 

meses imediatamente anterior na escola para que concorre; 

d) 12 valores – Tempo de serviço inferior a 3 anos no exercício de funções em realidade 

social, escolar e educativa para as quais se promove o presente procedimento concursal, 

tendo exercido essas funções por um período mínimo de 6 meses imediatamente anterior 

na escola para que concorre; 

e) 8 valores – Qualquer que seja o tempo de serviço no exercício de funções inerentes à 

carreira e categoria independentemente da realidade social, escolar e educativa em que foi 

prestado; 

f) à pontuação acresce até um máximo de 10 valores, até perfazer um máximo de 20 

valores, que serão atribuídos aos candidatos que possuam educandos a frequentar a 

escola.  
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1.3 Formação Profissional (FP) - formação profissional direta ou indiretamente relacionada com 

as áreas funcionais a recrutar. Será valorada com um mínimo de 10 valores a atribuir a todos 

os candidatos, à qual acresce, até um máximo de 20 valores, o seguinte: 

a) 10 valores – formação diretamente relacionada com a área funcional, num total de 50 ou 

mais horas; 

b) 8 valores – formação diretamente relacionada com a área funcional, num total de 15 horas 

ou mais e menos de 50 horas; 

c) 4 valores  – formação indiretamente relacionada, num total de 50 ou mais horas; 

d) 2 valores – Formação indiretamente relacionada, num total de 15 horas ou mais e menos 

de 50 horas. 

1.4  Os candidatos que obtenham uma valoração inferior a 9,5 valores no método de seleção 

(AC) consideram-se excluídos da lista unitária de ordenação final.-------------------------------------- 

 

2 – Grelha Classificativa: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi elaborado o modelo de grelha classificativa tendo em conta as classificações atribuídas aos 

parâmetros de classificação: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nome HAB EP FP AC 

          

 

3 - Sistema de valoração final do método de seleção -------------------------------------------------------------- 

A ordenação dos candidatos que se encontrem em situação de igualdade de valoração e em situação não 

configurada pela lei como preferencial, é efetuada, de forma decrescente, tendo por referência os 

seguintes critérios:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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a. Preferência pelo candidato com educandos a frequentar a escola---------------------------------------------- 

b. Valoração da Habilitação Académica de base (HAB) ---------------------------------------------------------- 

c. Valoração da Experiência Profissional (EP) ---------------------------------------------------------------------- 

d. Valoração da Formação Profissional (FP)------------------------------------------------------------------------- 

A presidente do Júri, 

Maria Laura Guimarães Castro Nunes 

  

 


