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PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA OCUPAÇÃO DE 1 POSTO DE TRABALHO POR TEMPO 

INDETERMINADO NA CATEGORIA DE ASSISTENTE TÉCNICO – DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA        

(SERVIÇOS URBANOS – Ref.ª 7/RH/2019) 

ATA N.º 5 

APLICAÇÃO DO 1.º MÉTODO DE SELEÇÃO – PROVA DE CONHECIMENTOS – LISTA DE CLASSIFICAÇÃO – 

DECISÃO FINAL 

 

Aos dezassete dias do mês de março de dois mil e vinte e um, reuniu nesta Câmara Municipal, o júri do 

procedimento concursal identificado em epígrafe, nomeado por despacho da Exma. Sra. Presidente, 

datado de 29 de março de 2019, a fim de apreciar eventuais alegações recebidas e tomar decisão final 

sobre os candidatos excluídos na prova de conhecimentos. 

 

I – Decisão final de exclusão 

 

Na sequência do projeto de lista de classificação do 1.º método de seleção – prova escrita de 

conhecimentos, constante da ata n.º 4, datada de 28 de julho de 2020, e da notificação efetuada aos 

candidatos excluídos pelo Aviso (extrato) n.º 12186/2020, de 21 de agosto de 2020, publicitado na 2.ª 

Série do Diário da República, para efeitos de audiência prévia, não foram apresentadas reclamações. 

 

Foi apresentada reclamação pelo candidato admitido, Fábio Miguel Bento Ribeiro (registo de entrada 

do e-mail E/8367 de 12 de agosto de 2020), que passamos a transcrever: 

 

“(…) Eu, Fábio Miguel Bento Ribeiro, candidato admitido aos procedimentos concursais abertos pelo 

Aviso n.º 6744/2019, publicado no Diário da República 2ª série, de 12/04/2019, com as referências 

5/RH/2019, 6/RH/2019 e 7/RH/2019 – Assistentes técnicos - e tendo conhecimento das pontuações 

obtidas nas provas de conhecimentos dos dois últimos, venho apresentar a V. Exªs. a seguinte 

reclamação e requerer as correções que se impõem, nos referidos procedimentos: 
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1. O ponto 4 do Aviso de Abertura, com o título Método de seleção obrigatório e complementar, 

aplicável aos 3 procedimentos que acima referi, menciona no ponto 4.2, e 4.2.1, que para os restantes 

candidatos é realizado um único método de seleção obrigatório, eliminatório de per si – a prova de 

conhecimentos.  

2. Na alínea d) deste ponto 4.2.1 menciona-se que o sistema de ponderação para a valoração final é de 

75% caso seja aplicado apenas um (este) método de seleção obrigatório. 

3. No ponto 4.3 e 4.3.1, menciona que o método de seleção complementar a aplicar é a entrevista 

profissional de seleção e o sistema de ponderação para a valoração final é de 25% (alínea d) deste ponto 

4.3.1. 

4. No entanto, na Ata N.º 1 dos 3 procedimentos, na definição dos critérios do método de seleção, refere 

que os restantes candidatos realizarão os seguintes métodos de seleção: prova de conhecimento e 

avaliação psicológica, ambos eliminatórios de per si, mais adiante, menciona-se que todos os candidatos 

serão sujeitos ao método de seleção complementar entrevista profissional de seleção. 

5. parece-me claro que estamos perante uma contradição entre os métodos de seleção previstos no 

Aviso de Abertura e os previstos definidos pelos júris na Ata n.º 1, dos 3 procedimentos, que necessita de 

ser corrigida em todos eles, na parte em que menciona o método de seleção avaliação psicológica. 

6.O mesmo sucede com a Ata N.º 4 de aplicação do 1.º método de seleção (prova de conhecimentos) nos 

procedimentos 6/RH/2019 e 7/RH/2019, na qual também se menciona a realização do método de 

seleção de avaliação psicológica, quando deveria mencionar-se a entrevista profissional de seleção. 

7. Na lista intercalar dos resultados obtidos na prova de conhecimentos do procedimento 6/RH/2019, eu 

apareço posicionado no 42.º, com a classificação de 18,67 mas com um b) na coluna das observações, o 

que significaria, de acordo com a legenda constante do final desse documento, que não compareceu à 

prova de conhecimentos, sendo excluído, o que é, certamente um lapso de escrita que deverá também 

ser corrigido, uma vez que realizei a prova e obtive 18,67 valores. 
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8. No ponto 4.13 do Aviso de Abertura, é mencionado que atendendo à celeridade que importa imprimir 

aos procedimentos e tendo em conta a necessidade de reforço imprescindível e imediato de meios 

humanos, sob pena de se colocar em causa algumas atribuições e competências do Município e 

consequente resposta aos utilizadores, e nos termos da faculdade prevista no artigo 8.º da Portaria, é 

feito recurso à utilização faseada dos métodos de seleção, sendo que a aplicação do segundo métodos 

de seleção será efetuada apenas a parte dos candidatos aprovados no método anterior, a convocar por 

tranches sucessivas de 20 candidatos para os procedimentos para ocupação de 2 postos de trabalho, 30 

candidatos para os procedimentos para ocupação de 3 postos de trabalho ou mais, por  ordem 

decrescente de classificação, respeitando a prioridade legal da sua situação jurídico funcional, até à 

satisfação das necessidades dos serviços. 

9. Esta justificação que foi utilizada para limitar o número de candidatos que, tendo obtido classificação 

positiva na prova de conhecimentos, como é o meu caso, realizam o segundo método de seleção (a 

entrevista profissional de seleção e não a avaliação psicológica), se fazia sentido e se se justificava 

naquela data, agora não faz, há muito que perdeu o seu fundamento, pelo período de tempo que já 

decorreu desde a data da abertura dos mesmos e desde a data da realização das provas de 

conhecimentos (1 ano e 4 meses, na primeira situação e quase oito meses e mais de 10, na segunda 

situação), atrasos estes aos quais os candidatos são alheios. 

10. Essa limitação deverá agora ser reavaliada porque a celeridade e urgência era para a Câmara 

Municipal imprimir aos procedimentos, o que não se veio a verificar (…).  

11.Eu considero ainda que nestas circunstâncias, o facto de não se promover a realização do segundo 

método de seleção (entrevista profissional de selecção) a todos os candidatos não eliminados na prova 

de conhecimentos é desadequado e afeta os princípios da igualdade e do mérito dos candidatos e fere as 

expectativas legítimas que têm de poderem demonstrar se merecem ou não o lugar a que se 

candidataram e se demonstram a capacidade, a idoneidade para o perfil para o mesmo  e se são de 

facto os melhores para o preencherem.  

Pode também ser afetado o direito fundamental de acesso à função pública previsto na Constituição da 

República Portuguesa. 
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12. Aquele objetivo só será garantido se for realizada a entrevista profissional de seleção a todos os 

candidatos não excluídos na prova de conhecimentos ... (…)” 

 

Atendendo ao teor da reclamação do candidato, Fábio Miguel bento Ribeiro, que mereceu a análise do 

júri, entende-se prestar os seguintes esclarecimentos: 

 

Pese embora, no Aviso de abertura, não estar explícito a referência ao método de seleção obrigatório, 

avaliação psicológica, a aplicação do mesmo decorre da Lei, conforme disposto no artigo 6.º n.º 1 da 

Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, com a remissão para o artigo 53.º n.º1, alínea b) da Lei n.º 12-

A/2008, de 27 de fevereiro, atual artigo 36.º n.º 1 da LTFP, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 

de junho, que refere: 

 

“… são métodos de seleção obrigatórios os seguintes: 

a) Provas de conhecimentos (…) 

b) Avaliação psicológica ….”. 

 

Por sua vez na Ata n.º 1, datada de 1 de abril de 2019, referente à definição dos critérios dos métodos 

de seleção do procedimento em causa, aplicável em cumprimento do disposto no n.º 2, alíneas a) e c) 

do artigo 22.º da Portaria, e disponibilizada no site da Câmara, na pasta do respetivo procedimento, 

constam os métodos de seleção obrigatórios e complementares, aplicáveis ao procedimento e às 

diversas situações, e respetivas ponderações.  

 

Assim, refere-se na mesma, que aos restantes candidatos (que não estejam a cumprir ou executar a 

atividade caraterizadora do posto de trabalho), são aplicados os métodos de seleção, prova de 

conhecimentos e avaliação psicológica, sendo este último especificado no ponto IV da referida ata. 

Mais refere que todos os candidatos serão sujeitos ao método de seleção complementar, entrevista 

profissional de seleção. 

 

Por isto se conclui, que só é admissível a utilização unicamente de um método de seleção, 

concretamente, a prova de conhecimentos, quando os candidatos sejam exclusivamente trabalhadores 
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com vínculo de emprego público por tempo indeterminado previamente constituído. Fora desta 

exceção, obrigatoriamente têm de ser utilizados os dois métodos de seleção, prova de conhecimentos e 

avaliação psicológica. 

 

Assim, tal como consta na citada Ata n.º 1, nos procedimentos concursais em causa, são aplicados os 

métodos de seleção obrigatórios, prova escrita de conhecimentos e avaliação psicológica e o método de 

seleção complementar, entrevista profissional de seleção. 

 

Por sua vez, na alínea d) do ponto 4.2.1 do Aviso de abertura, refere igualmente que caso sejam 

aplicados os dois métodos de seleção obrigatórios, a ponderação para a valoração final é de 50%. 

 

Ainda refere, o ponto 4.5 do Aviso de abertura, que está previsto o recurso à utilização faseada dos 

métodos de seleção, justificado pela celeridade que importa imprimir aos procedimentos tendo em 

conta a necessidade de reforço imprescindível de meios humanos. 

 

Contudo, tal como o candidato refere, é notório que essa urgência ficou prejudicada face ao 

desenvolvimento processual, pelo que, volvidos todos estes meses após a abertura do procedimento, 

entendemos que deve ser realizado o 2.º método de seleção obrigatório a todos os candidatos 

aprovados na prova de conhecimentos e não apenas aos primeiros 10. 

 

Pelo exposto o júri entende que pese embora no Aviso de abertura, não constar a referência ao método 

de seleção, avaliação psicológica, não poderá prescindir da aplicação do mesmo, contudo e pelo já 

anteriormente sustentado, deve ser realizado a todos os candidatos que na prova de conhecimentos 

tenham obtido valoração igual ou superior a 9,5 valores. 

 

II – Realização do método de seleção “avaliação psicológica” 

 

Na sequência da decisão tomada no ponto antecedente, o júri deliberou que o método de seleção 

avaliação psicológica, será aplicado a todos os candidatos que na prova escrita de conhecimentos 

obtiveram valoração igual ou superior a 9,5 valores e que se passam a identificar: 
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IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO OBTIDA 

Ana Carina Gouveia Leal Nunes 13,33 

Ana Cristina Pereira Santos 14,67 

Ana Filipa Inês Góis 19,33 

Ana Rita Lourenço Fialho 20 

Célia Maria Agostinho Cintrão 14,67 

David Carvalho Teixeira 19,33 

Fábio Miguel Bento Ribeiro 18 

Filipa Alexandra Loureiro Coelho 20 

Gonçalo Pedro de Sousa Vieira da Silva 17,33 

Joana Neto Farto 20 

João Manuel de Sousa Valério 17,33 

Margarida Susana Conceição Pedroso 16,67 

Mariana Fazendeiro Rama 19,33 

Patrícia Alexandra Pereira Natário Farto 15,33 

Paulo César Vilela Viegas 16,67 

Pedro Miguel Marques Félix 16 

Rita Alexandra Paiva Silva 20 

Rita Alves Graça 18,67 

Tatiana Melissa Pereira Portela 19,33 

Vânia Parreiras de Oliveira 19,33 

 

O júri deliberou ainda remeter o processo aos Recursos Humanos, a fim de garantir os trâmites 

necessários à realização do método de seleção avaliação psicológica, considerando que o mesmo está 

dependente de contratação de empresa externa para o efeito.  

 

Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade. 
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Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião do júri e elaborou-se a presente ata, que 

vai ser assinada por todos os seus elementos. 

 

 

 

___________________________________________ 

(Susana Cristina Martins da Silva) 

(Presidente) 

 

 

________________________________________ 

(Luciana Marta Esteves) 

(Vogal) 

 

 

________________________________________ 

(Sónia Maria de Amorim Pereira) 

(Vogal) 
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