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RESERVA DE RECRUTAMENTO TÉCNICOS/AS SUPERIORES DE 
DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA DE FISIOTERAPIA

ATA N.s 1 - DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS E MÉTODO SE SELEÇÃO

Ao decimo quinto dia do mês de dezembro do ano dois mil e vinte e dois, reuniu o Júri da 
Reserva de Recrutamento Técnicos/as Superiores de Diagnóstico e Terapêutica de 
Fisioterapia constituído por:-----------------------------------------------------------------------------------------

-Ana Paula Silva Fernandes Gonçalves, Técnica Superior de Diagnóstico e Terapêutica 
Especialista da área de Fisioterapia, que preside;------------------------------------------------------------

-Ana Maria Matos Cabral de Castro, Técnica Superior de Diagnóstico e Terapêutica 
Especialista da área de Fisioterapia, primeira vogal efetiva;-—----------- ------------------------------

-Tânia Duarte Pereira, Técnica Superior de Diagnóstico e Terapêutica da área de Fisioterapia 
segunda vogal efetiva,--------------------------------------------------------------------------------------------------

nomeados por deliberação do Conselho de Administração, de dezassete de novembro de dois 
mil de vinte e dois, a fim de proceder à definição dos critérios de avaliação dos candidatos, 
com a seguinte ordem de trabalhos:-----------------------------------------------------------------------------

I- Definição das fases do processo---------------------------------------------------------------------------------

II- Redação do aviso de abertura---------------------------------------------------------------------------------

I- Definição das fases do processo---------------------------------------------------------------------------------

Foram definidos os métodos de seleção, parâmetros de avaliação, documentos não 
contabilizados, fatores de valorização, fatores de exclusão, fatores de penalização, 
ponderação e grelha classificativa, critérios de desempate e substituição dos elementos do 
júri.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1- Métodos de seleção------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1- Requisitos obrigatórios----------------------------------------------------------------------------------------

a) Portador/a de Cédula profissional emitida pela Ordem dos Fisioterapeutas;--------------------

b) Licenciatura em Fisioterapia;-------------------------------------------------------------------------------------
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c) Curriculum Vitae elaborado em modelo europeu, datado e assinado em língua portuguesa;-

d) Certificado de habilitações académico com nota final de curso;------------------------------------

e) Documentos comprovativos referidos em Diário da República 1? serie/portaria ng
154/2020 de 23 de junho, segundo o descrito do artigo 21;---------------------------------------------

f) Todos os documentos comprovativos de factos referidos no Curriculum Vitae;---------------

g) Declaração que atesta a disponibilidade imediata no horário pré-definido no aviso de
abertura;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

h) Declaração sob compromisso de honra da veracidade de todos os factos enunciados no
Curriculum Vitae;--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2-Avaliação Curricular---------------------------------------------------------------------------------------------

O método de seleção é o de Avaliação Curricular (AC) de acordo com o artigo 7g da portaria 
n°154/2020 de 23 de junho.----------------------------------------------------------------------------------------

A valoração do método de seleção é de acordo com o artigo n°10 da mesma portaria, 
expressa numa escala de 0-20 valores com valoração até às centésimas.--------------------------

A Ponderação e a Grelha de Classificação da Avaliação Curricular (AC), de acordo com a 
referida portaria.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2.1. Habilitação académica e profissional-------------------------------------------------------------------

a) 10 valores, a quem tenha o curso superior necessário para obtenção da correspondente
cédula profissional;------------------------------- -------- ------------------------------------------------------------

b) 11 valores, Mestrado em área conexa com a formação de primeiro nível;----------------------

c) 12 valores, Doutoramento em área conexa com a formação de primeiro nível.---------------

1.2.2. - Classificação final (CF) do curso------------------------------------------------------------------------

a) 0 (zero) valores a quem tiver obtido 10 valores na CF;-----------------------------------------------

b) 3 (três) valores a quem tiver obtido 20 valores na CF;--------------------------------------------------

c) CF entre 10 e 20 valores aplica-se uma regra de proporcionalidade direta, aproximada ás
centésimas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2.3. Tempo de exercício de funções na profissão--------------------------------------------------------

a) 0,10 valores por cada mês completo de serviço, até ao máximo de 1,5 valores.-------------
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1.2.4. Experiência profissional (até ao máximo de 0,5 valores)----------------------------

a) 0,10 valores por cada mês completo de serviço, até ao máximo de 0,3 valores;--------------

b) 0,02 valores por cada mês completo de serviço, em contexto hospitalar, até ao máximo de
0,2 valores--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2.5. Atividades de formação frequentada com duração igual ou superior a 6 horas--------

a) 0,04 valores por cada ação até ao máximo de 0,6 valores, quando estejam em causa ações 
de formação com interesse para a respetiva área de exercício profissional, com avaliação; —

b) 0,02 valores por cada ação até ao máximo de 0,3 valores, quando estejam em causa ações 
de formação com interesse para a respetiva área de exercício profissional, sem avaliação; —

c) 0,01 valores por cada ação até ao máximo de 0,2 valores, quando estejam em causa ações
de formação de âmbito geral com avaliação;------------------------------------------------------------------

d) 0,005 valores por cada ação até ao máximo de 0,1 valores, ações de formação de âmbito
geral, sem avaliação;---------------------------------------------------------------------------------------------------

e) Outros fatores de valorização profissional, independentemente da carga horária,
nomeadamente participação em jornadas, congressos, seminários e outros eventos da 
mesma natureza, de carácter profissional, com valorização de 0,02 valores por intervenção, 
até ao máximo de 0,3 valores;--------------------------------------------------------------------------------------

f) 0,5 valores a quem detiver pós-graduação em contexto académico, em área conexa com a
formação de primeiro nível.-----------------------------------------------------------------------------------------

1.2.6. Atividade relevantes (até ao máximo de no total 1 valor)---------------------------------------

a) 0,2 valores por atividade docente em contexto de Ensino Superior área conexa com a
formação;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) 0,15 valores por formador em cursos promovidos por instituições publicas acreditadas;

c) 0,12 por investigação na área conexa;------------------------------------------------------------------------

d) 0,12 trabalhos publicados como autor;----------------------------------------------------------------------

e) 0,08 trabalhos publicados como coautor;-------------------------------------------------------------------

f) 0,05 valores por comunicações em jornadas---------------------------------------------------------------
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g) 0,03 valores por apresentação de pósteres em jornadas;------------------

h) 0,15 por participação em grupos de trabalho da natureza profissional;

i) 0,1 por orientar/monitorizar estágios.---------------------------------------------

2- Documentos não contabilizados-----------------------------------------------------------------------------

a) Não são contabilizadas atividades formativas de caráter profissional/ geral com carga
horária inferior a 6 horas;-------------------------------------------------------------------------------------------

b) Não serão contabilizados certificados/documentos noutra língua, que não a portuguesa,
sem tradução, sem autenticação ou seu reconhecimento legal;----------------------------------------

c) Não serão contabilizados documentos/comprovativos da experiência profissional validado 
pela entidade empregadora e mencionado no Curriculum Vitae sem datas de início e fim; -—

d) Certificados apresentados antes de terminar a licenciatura.-----------------------------------------

3- Fatores de valorização-------------------------------------------------------------------------------------------

a) Apresentação do Curriculum Vitae bem estruturado, organizado e com documentação 
legível. Os documentos devem seguir a ordem cronológica do Curriculum Vitae e com a 
orientação das páginas no sentido da forma de texto (sem documentos virados do avesso) 
com a ponderação de 0,1 valores.---------------------------------------------------------------------------------

4- Fatores de exclusão-----------------------------------------------------------------------------------------------

a) Não cumprimento dos requisitos obrigatórios referidos no Aviso de Abertura;--------------

b) Não preenchimento integral correto do formulário de candidatura, incluindo dados de
contacto, como o Email de contacto (o endereço de e-mail que preencher aqui será o utilizado 
para comunicações posteriores);---------------------------------------------------------------------

c) Candidaturas fora de prazo;--------------------------------------------------------------------------------------

d) Declarações ou documentação falsas;-----------------------------------------------------------------------

e) Apresentação de documento inválido para o propósito enunciado no Curriculum Vitae da
candidatura.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

f) Não apresentação de documentos comprovativos de todos os factos enunciados/referidos 
no Curriculum Vitae
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g) Envio do Curriculum Vitae que não seja elaborado segundo o modelo europeu, datado e 
assinado em língua portuguesa;------------------------------------------------------------------------------------

5 - Fatores de penalização-------------------------------------------------------------------------------------------

a) Certificados/documentos com datas não válidas, por cada documento -0,1 valores;------

b) Certificados/documentos com datas sobreponíveis, por cada documento -0,1 valores; --

c) Certificados/documentos não reconhecidos por entidades creditadas, por cada documento
-0,1 valores;--------------------------------------------------------------------------------------------

d) Certificados/ documentos ilegíveis, por cada documento -0,1 valores;-------------------------

e) Certificados/ documentos repetidos, por cada documento -0,1 valores;-----------------------

f) Certificados/documentos com orientação contrária ao sentido do texto (documentos
virados do avesso), por cada documento -0,1.----------------------------------------- ------------------—
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6- Ponderação e Grelha classificativa--------------------------------------------------------------------------

AC (avaliação curricular) = HA (habilitação académica) + CF (classificação final) + TS (tempo de 
serviço) + EP (experiência profissional) + AF (atividade formativa) + AR (atividades relevantes)

7- Critérios de desempate------------------------------------------------------------------------------------------

Considera-se como critérios previstos no art.9 28 da Portaria 154/2020. Esgotando-se todos 
os critérios, aplicam-se os abaixo enunciados, pela seguinte ordem:--------------------------------

a) Candidato com maior tempo de exercício de funções na respetiva profissão;----------------

b) Candidato com maior experiência profissional em contexto hospitalar.------------------------

8- Substituição dos elementos do Júri nas suas faltas e impedimentos:-------------------------

Em caso de faltas ou impedimentos de algum elemento do Júri, a substituição será feita pelo 
elemento imediatamente a seguir.---------------------------------------------------------------------------------

II- Redação do Aviso de Abertura do Processo----------------------------------------------------

Definição de todas as fases do processo descritas no ponto I da ordem de trabalhos;
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Nada mais havendo a tratar elaborou-se a presente Ata que depois de lida em voz alta e 
achada conforme por unanimidade vai ser rubricada e assinada por todos os elementos 
presentes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Braga 15 de dezembro 2022
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