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PROCEDIMENTO CONCURSAL 

TÉCNICOS/AS SUPERIORES

ATA N.2 1 - DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS E PONDERAÇÕES A ATRIBUIR AO MÉTODO DE SELEÇÃO

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte e dois, reuniu o Júri do procedimento concursal 

para o preenchimento de cinco postos de trabalho para a categoria de Técnicos/as Superiores, em regime de 

contrato individual de trabalho, por tempo indeterminado, o qual é constituído por:

- Ana Micaela Bento do Couto, Auditora Interna do Hospital de Braga, E.P.E., que preside;

- Cláudia Antunes Mendo, Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos do Hospital de Braga, E.P.E., primeira 

vogal efetiva;

-Joaquim Jorge de Oliveira Pereira, Diretor do Serviço de Gestão Administrativa do Hospital de Braga, E.P.E., segundo 

vogal efetivo,

nomeados por deliberação do Conselho de Administração, datada de dezassete de novembro do ano dois mil e vinte 

e dois, a fim de proceder à definição dos critérios de avaliação dos candidatos, incluindo fórmulas classificativas e 

respetivas ponderações.

O presente procedimento concursal tem em vista o preenchimento de (5) cinco postos de trabalho na categoria de 

Técnico(a) Superior na modalidade de contrato individual de trabalho sem termo.

Assim, e em conformidade com o Aviso de abertura do presente procedimento concursal, o júri deliberou, por 

unanimidade, o seguinte:

• São requisitos obrigatórios:

a. Licenciatura em área de Gestão, Económico-financeiras, Engenharia, Matemática, Administração Pública, 
ou outras (desde que diretamente relacionadas com as áreas anteriormente referidas);
b. Disponibilidade para início de funções imediatamente após o término do processo de seleção;
c. Domínio de ferramentas informáticas;

• São requisitos valorizados:
a. Experiência profissional;
b. Formação pós-graduada relevante para a função;
c. Frequência de ações formativas relevantes para a função;

• São fatores de exclusão:
a. Não cumprimento dos requisitos obrigatórios;
b. Declarações ou documentação falsas;
c. Candidaturas enviadas por outro meio que não o referido no ponto 2 do Aviso de Abertura;
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d. Candidaturas enviadas fora do prazo;
e. O envio incompleto da informação e documentos mencionados no ponto 4. do presente Aviso no 

momento da candidatura;
f. A não comparência à entrevista na data e horas agendadas;
g. Profissional com vínculo sem termo no Hospital de Braga, E.P.E., na categoria profissional de Técnico 

Superior.

1. Critérios de avaliação dos(as) candidatos(as):

O Júri delibera aplicar aos métodos de seleção - (i) Avaliação Curricular e (ii) Entrevista Profissional de Seleção - os 

seguintes critérios de apreciação, assim como os parâmetros relevantes e que permitem avaliar de forma objetiva e 

sistemática as aptidões profissionais e pessoais dos(as) candidatos(as):

Aos (às) candidatos(as) admitidos(as) ao procedimento concursal será aplicada a seguinte fórmula de Classificação 

Final (CF):

CF = 0,4 X AC + 0,6 X EAC

em que:

CF = Classificação Final; AC = Avaliação Curricular; EAC = Entrevista de Avaliação de Competências.

1.1. Avaliação Curricular:

A Avaliação Curricular (AC) visa analisar a qualificação dos(as) candidatos(as) ao nível das habilitações académicas 

e/ou profissionais, do percurso profissional e da relevância da experiência adquirida em determinadas funções ou 

cargos, bem como da formação pós-graduada e da função profissional realizada.

A classificação da Avaliação Curricular será calculada através da aplicação da seguinte fórmula:

AC = 0,3 X HA + 0,2 X FPG + 0,2 X FP + 0,3 X EP

em que:

HA = Habilitações Académicas; FPG = Formação Pós-Graduada; FP = Formação Profissional; EP = Experiência 

Profissional;

1.1.1. Habilitações Académicas (HA)

O fator Habilitações Académicas (HA), com uma ponderação total de 30%, será valorado da seguinte forma:

• Licenciatura em área de Gestão, Económico-financeiras, Engenharia, Matemática, Administração Pública ou 

outras (desde que diretamente relacionadas com as áreas anteriormente referidas);- 20 valores (30%);
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1.1.2. Formação Pós-Graduada (FPG)

O fator Formação Pós-Graduada (FPG), com uma ponderação total de 20%, será valorado da seguinte forma: 

• Formação Pós-Graduada relevante para a função:

o Formação Pós-Graduada em áreas de gestão da saúde - 20 valores (20%) 

o Formação Pós-Graduada em áreas de gestão - 10 valores (10%) 

o Sem Formação Pós-Graduada em áreas de gestão - 0 valores (0%)

1.1.3. Formação Profissional (FP)

O fator Formação Profissional (FP), com uma ponderação total de 20%, será valorado da seguinte forma: 

• N9 de Horas de Formação relevantes para a função:

o Formação especifica em gestão - 20 valores (20%) 

o Mais de 30 horas de Formação - 15 valores (15%)

o Mais de 10 horas de Formação e até 30 horas de Formação - 10 valores (10%) 

o Mais de 5 horas de Formação e até 10 horas de Formação - 05 valores (5%) 

o Menos de 5 horas de Formação - 0 valores (0%)

1.1.4. Experiência Profissional (EP)

O fator Experiência Profissional (FP), com uma ponderação total de 30%, será valorado da seguinte forma:

• Experiência Profissional, igual ou superior a 5 (cinco) anos, devidamente comprovada, em funções 

desempenhadas na área de gestão - 20 valores (30%);

• Experiência Profissional, igual ou superior a 2 anos e inferior a 5 anos, devidamente comprovada, em funções 

desempenhadas na área de gestão - 15 valores (22,5%);

• Experiência Profissional, igual ou superior a 1 ano e inferior a 2 anos, devidamente comprovada, em funções 

desempenhadas na área de gestão - 10 valores (15%);

• Experiência Profissional, inferior a 1 ano, devidamente comprovada, em funções desempenhadas na área de 

gestão - 5 valores (7,5%);

1.2. Entrevista de Avaliação de Competências (EAC)

A Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) visa avaliar de forma objetiva e sistemática, a experiência 

profissional e aspetos comportamentais evidenciados pelo(a) candidato(a) e terá a duração de 30 minutos.

A classificação da Entrevista de Avaliação de Competências será calculada através da aplicação da seguinte fórmula:

EAC = 0,4 x CT + 0,6 X CC

Em que:

CT = Competências Técnicas; CC = Competências Comportamentais
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A pontuação será determinada pela média da pontuação atribuída individualmente pelos membros do júri a cada um 

dos requisitos qualificativos, conforme a tabela seguinte:

REQUISITOS QUALITATIVOS VALORES

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS (40%) 8 (40%)

Conhecimento do SNS_ área hospitalar 2 (10%)

Conhecimento do Hospital de Braga, EPE 2 (10%)

Conhecimento das diferentes áreas de Serviço do Hospital de Braga, E.P.E. 2 (10%)

Conhecimento avançado de ferramentas informáticas 2 (10%)

0 valores = 0% Insuficiente; 1 valor = 5% Suficiente; 2 valores = 10 % Elevado

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS (60%) 12 (60%)

Capacidade de comunicação 1,2 (6%)

Capacidade de trabalhar em equipa e de relacionamento interpessoal 1,2 (6%)

Capacidade de análise e gestão de processos 1,2 (6%)

Capacidade de planeamento e organização de tarefas em simultâneo 1,2 (6%)

Capacidade de trabalho para orientação para resultados 1,2 (6%)

Disponibilidade, flexibilidade e gestão de tempo 1,2 (6%)

Autonomia, dinamismo e criatividade 1,2 (6%)

Sentido de responsabilidade 1,2 (6%)

Capacidade de resolução de problemas 1,2 (6%)

Motivação profissional 1,2 (6%)

0 valores = 0% Insuficiente; 0,6 valores = 3% Suficiente; 1,2 valores = 6% Elevado

1.3. Em caso de igualdade na classificação final e para efeitos de ordenação final, serão utilizados os seguintes fatores 

de desempate, pela ordem a seguir mencionada:

i. Melhor pontuação obtida na Entrevista de Avaliação de Competências

ii. Melhor pontuação na secção dos requisitos de competências comportamentais da Entrevista de Avaliação 

de Competências;

iii. Maior Experiência Profissional nas áreas de gestão;

iv. Número de horas de formação relevantes para a função.
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1.4. Apenas serão submetidos à fase de Entrevista de Avaliação de Competências, os(as) primeiros(as) 10 (dez) 

classificados(as) da fase de Avaliação Curricular, aplicando-se os critérios de desempate das alíneas iii) e iv) do ponto 

anterior.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida vai ser 

assinada e rubricada por todos os presentes.

O Júri do Concurso
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