
 

 

 

 

 

Ata número um 

Aos seis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte reuniu, o júri do procedimento 

concursal de regularização extraordinária de vínculos precários destinado a Técnicos 

Superiores - Psicólogo - PREVPAP para proceder à definição dos parâmetros de 

avaliação, respetiva ponderação do método de seleção a utilizar, grelha classificativa e 

sistema de valoração final do método: 

Métodos de Seleção: O método de seleção a utilizar será a avaliação curricular: 

A avaliação curricular (AC) visa avaliar a qualificação dos candidatos, designadamente 

a habilitação académica, percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da 

formação realizada, tipo de funções exercidas e a avaliação de desempenho obtida. 

Serão considerados e ponderados os elementos de maior relevância para o posto de 

trabalho, nomeadamente: as habilitações académicas, a formação profissional, a 

experiência profissional e o tempo de desempenho no período anterior, no exercício de 

funções caracterizadas do posto de trabalho a preencher. Será expressa numa escala de 0 

a 20 valores, com valoração às centésimas, sendo a classificação obtida através da 

média aritmética ponderada das classificações dos elementos a avaliar. 

Ponderação do método de seleção a utilizar: 

- Habilitações académicas - 30% 

 Licenciatura  

 Mestrado  

 Doutoramento   

- Formação profissional - 30% 

 sem formação 

 até 15 horas  

 de 16 horas a 30 horas  

 de 31 horas a 45 horas 

 de 46 horas a 60 horas  

 de 61 horas a 75 horas 

 de 76 horas a 100 horas 

 mais de 100 horas 



- Experiência profissional - 40% 

 até 730 dias em meio escolar  

 de 731 dias a 1826 dias em meio escolar  

 de 1827 dias a 3285 dias em meio escolar  

 de 3286 dias a 5110 dias em meio escolar 

 mais de 5110 dias em meio escolar  

Grelha classificativa e Sistema de valoração final do método 

ITENS VALORAÇÃO 

- Habilitações académicas - 30% 

 Licenciatura  

 Mestrado  

 Doutoramento     
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- Formação profissional - 30% 

A valoração da Formação Profissional assenta na verificação de 

qualificações adquiridas através de certificado de ações de formação 

profissional frequentadas nos últimos seis anos, desde que 

consideradas pertinentes para o exercício de funções inerentes ao 

posto de trabalho. 

Horas: 

- sem formação 

- até 15 horas  

- de 16 horas a 30 horas  

- de 31 horas a 45 horas 

- de 46 horas a 60 horas  

- de 61 horas a 75 horas 

- de 76 horas a 100 horas 

- mais de 100 horas 
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- Experiência profissional - 40% 

Será considerado experiência profissional a execução de atividades  

inerentes ao posto de trabalho   

 

 

 



 até 730 dias em meio escolar   

 de 731 dias a 1826 dias em meio escolar 

 de 1827 dias a 3285 dias em meio escolar     

 de 3286 dias a 5110 dias em meio escolar  

 mais de 5110 dias em meio escolar  
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TOTAL                                            100% 20 valores 

 

A valoração final será calculada através da média ponderada de acordo com a 

seguinte expressão: 

AC= 30% HA + 30% FP + 40% EP 

Os resultados obtidos serão expressos na escala de 0 a 20 valores, obedecendo ao 

disposto no artigo 9º da Portaria nº 125-A/2019. 

 

Em caso de empate, os critérios de desempate serão os seguintes: 

1º Candidato com mais experiência profissional nas funções inerentes ao posto de 

trabalho a que se candidata; 

2º Candidato mais antigo na Administração Pública. 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por finalizada a reunião que depois de lida e 

aprovada, será assinada pelos membros do júri. 

 

Golegã, 6 de janeiro de 2020 
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