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Bolsa de Emprego 

Procedimento de Recrutamento e Seleção de Técnicos Superiores do Regime Geral para 

o Exercício de Funções – Serviço de Consulta Externa 

 

ATA Nº 1 

Ao sexto dia do mês outubro de dois mil e vinte e dois, pelas 15 horas, no gabinete do presidente 

do júri, reuniu o júri do processo de recrutamento e seleção para bolsa de emprego, na categoria 

de Técnico Superior do Regime Geral – Serviço de Consulta Externa, com o objetivo de definir os 

parâmetros de avaliação e ponderação de cada um dos métodos de seleção, grelha de classificação, 

sistema de pontuação final e aprovação da fórmula de classificação final. 

Estiveram presentes na qualidade de: 

Presidente:  

- Hugo Miguel Lobato Quintino, Diretor do Serviço de Consulta Externa 

Vogais Efetivos: 

- João Pedro Carrageta Assunção, Diretor do Serviço de Planeamento e Controlo de Gestão 

- Fernando José Rebelo Palma, Diretor do Serviço de Tecnologias e Sistemas de Informação 

 

A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Publicitação do concurso; 

2. Forma de apresentação das candidaturas; 

3. Prazo para apresentação das candidaturas; 

4. Documentos a apresentar pelos candidatos; 

5. Prazo de validade do concurso; 

6. Requisitos, Métodos e Critérios de Seleção; 

7. Lista de classificação final e respetiva publicitação; 

8. Notificação dos candidatos. 

 
1. Publicitação do concurso: 

O concurso será publicitado no site do HESE, E.P.E., http://www.hevora.min-saude.pt/bolsa-de-

emprego/, onde serão disponibilizadas todas as informações respeitantes ao mesmo. 

 

2. Forma de apresentação das candidaturas: 

Deverão ser enviadas por email para recrutamento@hevora.min-saude.pt até 23:59 do último dia de 

apresentação de candidaturas.  
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3. Caraterização do posto de trabalho: 

Técnico Superior para o Serviço de Consulta Externa para desempenho das seguintes funções: 

1. Apoio especializado no atendimento ao utente; 

2. Organização de equipas administrativas; 

3. Apoio à direção do serviço na gestão e organização; 

4. Articulação com as áreas clínicas; 

 

4. Prazo para apresentação das candidaturas: 

Aceitam-se as candidaturas que sejam rececionadas até 10 dias úteis após a publicitação do aviso. 

 

5. Documentos a apresentar pelos candidatos sob pena de exclusão: 

- Cópia do(s) Certificado(s) de habilitações académicas, sob pena de exclusão; 

- 1 Curriculum Vitae datado, rubricado e assinado, do qual constem as habilitações académicas, 

experiência profissional e formação profissional; 

- Os candidatos deverão juntar ao Curriculum Vitae cópias simples dos documentos comprovativos 

das declarações nele contidas (experiência e formação profissional e outros); 

- Os documentos acima referidos e que instruem a candidatura deverão ser apresentados em 

formato portable document format (pdf). 

 

6. Prazo de validade do concurso:  

12 Meses, contados a partir do dia seguinte da data de homologação da lista de classificação final. 

  

7. Requisitos, Métodos e Critérios de Seleção: 

7.1. Requisitos: 

- Habilitações académicas mínimas: Licenciatura nas áreas de Ciências Sociais e 

Humanas e Económicas; 

- Requisitos preferenciais:  

o Experiência profissional na área da saúde;  

o Bons conhecimentos de informática na ótica do utilizador;  

o Capacidade para trabalhar em ambiente de grande pressão;  

o Bom relacionamento interpessoal, forte motivação e espírito de trabalho em 

equipa. 

 

7.2. Métodos e Critérios de Seleção 

 

7.2.1. Avaliação Curricular (AC) - 50%  

A avaliação curricular visa analisar a qualificação dos candidatos, designadamente as habilitações 

académicas, o percurso profissional, a relevância da experiência adquirida e tipo de funções 

exercidas na área de atividade inerente ao posto de trabalho em referência e a formação 

profissional. 
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Este método traduz-se na seguinte fórmula: 

AC = (20% x HA) + (20% x FP) + (60% x EP). 

Em que: 

o AC – Avaliação Curricular; 

o HA – Habilitação Académica; 

o FP – Formação Profissional; 

o EP – Experiência Profissional; 

A avaliação curricular é expressa numa escala de zero a vinte pontos, com valoração até às 

centésimas, sendo a classificação obtida através da média aritmética simples ou ponderada das 

classificações dos elementos a avaliar. 

 

Habilitações Académicas (HA)  

1. Licenciatura ou habilitação superior (em qualquer área) – 10 pontos; 

2. Pós-Graduação, Mestrado ou Doutoramento (em qualquer área) – 20 pontos; 

Serão alvo de exclusão os candidatos que não sejam detentores da habilitação académica 

mínima igual ou equivalente a Licenciatura. 

 
Formação Profissional (FP) 

Consideram-se exclusivamente os cursos e ações de formação, relacionados com as exigências e as 

competências necessárias ao exercício da função, nas áreas de: 

o Gestão de Recursos Humanos;  

o Atendimento;  

o Informática na ótica do utilizador; 

o Programas informáticos específicos hospitalares; 

 

Por cada ação de formação será atribuída uma pontuação em função da respetiva duração, de 

acordo com a tabela seguinte, sendo de 20 pontos o limite máximo da pontuação a atribuir a cada 

candidato. 

DURAÇÃO PONTUAÇÃO 

≥ 40 horas de formação nas áreas valorizadas 15 valores  
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≥ 20 e ˂ 40 horas de formação nas áreas valorizadas 10 valores  

< 20 horas de formação nas áreas valorizadas 5 valores  

 

 
 
Não serão consideradas jornadas, congressos, simpósios, colóquios ou similares. 
 

Será atribuída uma majoração de 1 ponto por cada formação realizada em contexto hospitalar ou 

referente a aplicações informáticas especificas de utilização em contexto hospitalar, até ao máximo 

de 5 pontos. 

 
Experiência Profissional (EP)  

É considerada apenas a experiência profissional com incidência sobre a execução das atividades 

inerentes ao posto de trabalho e grau de complexidade das mesmas. 

A experiência profissional será classificada até um máximo de 20 valores, apurados da seguinte 

forma: 

1. Tempo de experiência profissional: 

≥ 10 anos de experiência – 10 pontos; 

≥ 5 e ˂ 10 anos de experiência – 5 pontos; 

˂ 5 anos – 3 pontos; 

Sem experiência profissional – 0 pontos. 

2. Será atribuída uma majoração de 5 pontos se possuir experiência em gestão/coordenação 

de equipas, num período mínimo de 12 meses. 

3. Será atribuída uma majoração de 5 pontos se possuir experiência profissional em contexto 

hospitalar, num período mínimo de 5 anos. 

 

 

Os critérios de desempate dos candidatos que obtenham a mesma classificação da avaliação 

curricular são os seguintes, aplicados sucessivamente pela mesma ordem: 

 

1- Melhor pontuação no subcritério EP; 

2- Experiência em gestão e coordenação de equipas; 
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7.2.2. Entrevista Profissional de Seleção (50%) 

 

 Na segunda fase será efetuada uma entrevista profissional de seleção que visará avaliar as 

competências para o desempenho da função. Apenas transitarão para a segunda fase os candidatos 

com pontuação superior ou igual a 9,5 na avaliação curricular. 

As entrevistas serão agendadas previamente através de e-mail com recibo de entrega da 

notificação. A falta de comparência à mesma será motivo de eliminação. Na entrevista, os 

candidatos, deverão fazer-se acompanhar dos originais dos documentos comprovativos dos 

requisitos exigidos na candidatura.  

O método permitirá uma análise estruturada da experiência, qualificações e motivações 

profissionais. Foi elaborada uma grelha que contempla os seguintes fatores de apreciação:  

A. Interesse, motivação e postura; 

B. Capacidade de relacionamento e disponibilidade; 

C. Conhecimento das tarefas inerentes às funções a exercer; 

D. Capacidade de expressão e comunicação. 

Os fatores de apreciação serão classificados de 0 a 20 valores. A classificação da EPS é obtida através 

da seguinte fórmula: 

        EPS = (25% x A)) + (25% x B)) + (25% x C)) + (25% x D)) 

 

8. Lista de classificação final e respetiva publicitação 

A classificação final (CF) expressa de zero a vinte pontos, resultará da seguinte fórmula: 

CF = (AC x 50%) + (EPS x 50%) 

 

Os critérios do desempate dos candidatos que obtenham a mesma Classificação Final são os 

seguintes: 

1º) Melhor pontuação no critério EPS; 

2º) Melhor pontuação no critério AC; 

3º) Melhor pontuação no subcritério FP; 

4º) Melhor pontuação no subcritério EP. 

 

 

Em caso de dúvida, o júri poderá solicitar os documentos comprovativos das declarações prestadas. 

A publicitação dos resultados obtidos em cada método de seleção, concretizada através de lista 

ordenada alfabeticamente e de lista unitária de ordenação final dos candidatos, após homologação 

do Conselho de Administração do HESE, E.P.E., é afixada em local visível e público nas instalações 

do HESE, E.P.E. e disponibilizada na sua página eletrónica: http://www.hevora.min-saude.pt/bolsa-

de-emprego/ 
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9. Notificação dos candidatos 

Os candidatos aprovados em cada método de seleção são convocados para a realização do método 

seguinte através de e-mail com recibo de entrega da notificação, para os endereços disponibilizados 

nas candidaturas. 

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião da qual, para constar, se lavrou a presente ata, 

que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos elementos do júri.  

HESE, EPE, seis de outubro de dois mil e vinte e dois. 

 

 

 

O Presidente 

 

 

 

 

                    Vogal                                                                                                               Vogal 
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