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 ATA N.º 1 

Constituição de Reserva de Recrutamento -  Assistentes Técnicos (M/F) 

Aos treze dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, pelas onze horas, reuniu o júri do 

procedimento concursal para a Constituição de Reserva de Recrutamento de Assistentes 

Técnicos para os serviços administrativos do Centro Hospitalar. Procedimento aberto por 

deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim/Vila do 

Conde, EPE, de dezassete de março de dois mil e vinte e dois. Estiveram presentes na reunião 

Fátima da Conceição Novo Serrão, que preside o júri; Maria Agostinha de Castro Antunes da 

Veiga Cepeda, 1.ª vogal efetiva, e Sara Maria Rego Ferrão de Carvalho, 2.ª vogal efetiva. --------- 

Ordem de Trabalhos: definição dos métodos de seleção, assim como do sistema de valores em 

que assenta a classificação final, incluindo a respetiva fórmula. ------------------------------------------ 

O Júri determinou: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Constitui motivo de exclusão imediata do presente processo de recrutamento e seleção:  

a. A apresentação de candidatura sem observar o prazo descrito e as regras de 

formalização da candidatura previstas no anúncio de recrutamento; -------------- 

b. A não entrega dos documentos pedidos no anúncio de recrutamento; ------------ 

c. Não possuir os requisitos gerais de admissão pedidos no anúncio de 

recrutamento; ------------------------------------------------------------------------------------- 

d. A obtenção de valoração inferior a 9,5 valores em qualquer um dos métodos de 

seleção; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

e. Não comparência à entrevista profissional de seleção. --------------------------------- 

2. Métodos de Seleção 

Serão utilizados como métodos de seleção a Avaliação Curricular (AC) complementada com 

Entrevista Profissional de Seleção (E). ---------------------------------------------------------------------- 

A AC visa avaliar as aptidões profissionais do candidato na área para que o processo de 

recrutamento é aberto, com base na análise do respetivo currículo profissional. --------------- 
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A E visa avaliar, numa relação interpessoal e de forma objetiva e sistemática, as aptidões 

profissionais e pessoais dos candidatos. -------------------------------------------------------------------- 

 

2.1 Avaliação Curricular (AC) --------------------------------------------------------------------------------- 

A Avaliação Curricular será obtida pela seguinte fórmula: ---------------------------------------------         

------AC = HA+EP+FC------ 

Sendo: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HA – Habilitações Académicas -------------------------------------------------------------------------------- 

EP – Experiência Profissional ---------------------------------------------------------------------------------- 

FC – Formação complementar relevante ------------------------------------------------------------------- 

 

I - Habilitações Académicas (HA) (máximo de 6 valores) – a  p o n t u a ç ã o  s e r á  o b t i d a  

d e  a c o r d o  c o m  os seguintes fatores: ----------------------------------------------------------------- 

I 
Critério I – Habilitações Académicas (HA) Máximo 6 valores 
Fator I - Com o 12.º ano de escolaridade 5 

Fator II - Formação superior ao 12.º ano 6 

 

II - Experiência Profissional (EP) (máximo de 12 valores) – será considerado o 

desempenho efetivo de funções inerentes ao conteúdo do lugar a prover, avaliados 

pela sua natureza e duração. Para este efeito, serão consideradas as funções/atividades 

já exercidas, diretamente e/ou indiretamente relacionadas com conteúdo funcional 

do posto de trabalho. Os valores obtidos em cada um dos pontos A, B, C e D da EP são 

cumulativos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

CENTRO HOSPITALAR DA PÓVOA DE VARZIM-VILA DO CONDE, EPE 
UNIDADE DA PÓVOA DE VARZIM – Largo da Misericórdia, 4490-421 Póvoa de Varzim 
TEL + 351 252 690 600 FAX + 351 252 611 120 
UNIDADE DE VILA DO CONDE – Largo António José de Almeida, 4480-711 Vila do Conde 

    TEL + 351 252 299 100 FAX + 351 252 645 292 
    EMAIL ca@chpvvc.min-saude.pt   wwwchpvvc.min-saude.pt 

 

 3/6 
 

II 

Critério II – Experiência Profissional (EP) Máximo 12 valores 
A - Experiência profissional na área da saúde 
independentemente da função desempenhada 

 

Fator I - Sem experiência profissional  1 
Fator II - Experiência profissional => 6 meses e < a 2 anos  1,5 
Fator III - Experiência profissional => 2 anos e < 5 anos  2 
Fator IV - Experiência profissional =>5 anos  3 
B - Experiência profissional em funções administrativas 
independentemente do setor (público ou privado e outras 
áreas para além da saúde)  

 

Fator I - Sem experiência 1 
Fator II - Experiência profissional => 6 meses e < a 2 anos  1,5 
Fator III - Experiência profissional => 2 anos e < 5 anos  2 
Fator IV - Experiência profissional =>5 anos  3 
C - Experiência profissional em funções administrativas na 
área da saúde  

 

Fator I - Sem experiência profissional  1 
Fator II - Experiência profissional => 6 meses e < a 2 anos  1,5 
Fator III - Experiência profissional => 2 anos e < 5 anos  2 
Fator IV - Experiência profissional =>5 anos  3 
D - Experiência profissional em funções administrativas em 
hospital do Serviço Nacional de Saúde 

 

Fator I - Sem experiência 1 
Fator II - Experiência de pelo menos seis meses na área da 
saúde, área hospitalar   2 

Fator III - Experiência de pelo menos seis meses na área da 
saúde, área hospitalar do Setor Público (SNS) 3 

 

III Formação Complementar Relevante/Específica (FC) (máximo 2 valores) – será 

relevado o n.º de ações de formação e aperfeiçoamento profissional. Serão apenas 

consideradas as ações de formação complementar relevante as que se situam em áreas 

diretamente relacionadas com a função e posto de trabalho a ocupar. São formações 

relevantes, designadamente, a formação no âmbito da informática, como formação 

sobre o microsoft office, sobre as aplicações informáticas utilizadas na área da saúde 

e/ou hospitalar, como o SONHO, Siima, RHV, SIDC e a formação ao nível 
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comportamental como atendimento ao público, comunicação interpessoal, trabalho 

em equipa, gestão de conflitos e gestão do stress. ------------------------------------------------ 

III 

Critério III – Formação complementar relevante (FC) Máximo 2 valores 
Fator I – Sem ações formativas 0 
Fator II – Com 1 ou 2 formações 1 
Fator IV – Mais do que 2 formações 2 

 

2.2 Entrevista Profissional de Seleção (E) ----------------------------------------------------------------------- 

A entrevista profissional de seleção visa avaliar numa relação interpessoal a dinâmica, as 

aptidões profissionais, motivacionais e pessoais dos candidatos. ----------------------------------------- 

Na entrevista profissional de seleção, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos são 

avaliadas através dos seguintes fatores: ------------------------------------------------------------------------- 

2.2.1 Capacidade de análise e sentido crítico (CASC): Capacidade para identificar, interpretar e 

avaliar diferentes tipos de dados e relacioná-los de forma lógica e com sentido crítico. ------------ 

2.2.2 Motivação (M): Capacidade de se ajustar à mudança e a novos desafios profissionais e de 

se empenhar no desenvolvimento e atualização técnica. --------------------------------------------------- 

2.2.3 Grau de maturidade e responsabilidade (GMR): Capacidade para compreender e integrar 

o contributo da sua atividade para o funcionamento do serviço, desempenhando as suas tarefas 

e atividades de forma diligente e disponível. ------------------------------------------------------------------- 

2.2.4 Espirito de Equipa (EE): Capacidade para se integrar em equipas de trabalho de 

constituição variada e cooperar com os outros de forma ativa. -------------------------------------------   

2.2.5 Sociabilidade (S): Capacidade para integrar no exercício da sua atividade os valores éticos 

e deontológicos do serviço público e do setor concreto em que se insere, prestando um serviço 

de qualidade orientado para o cidadão. ------------------------------------------------------------------------- 

A Entrevista Profissional de Seleção (E) será expressa na escala de 0 (zero) a 20 (vinte) valores e 
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obtida através da seguinte fórmula, ponderado cada item de igual forma: ----------------------------                 

  ------E = CASC+M+GMR+EE+S------ 

3. Classificação Final: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

A classificação final dos candidatos será expressa na escala de 0 (zero) a 20 (vinte) valores e será 

obtida através da seguinte fórmula, sendo o valor obtido arredondado às centésimas. ------------ 

A classificação final resulta da média aritmética das classificações obtidas nos métodos de 

seleção, a partir da seguinte fórmula: ---------------------------------------------------------------------------- 

------CF = 55%*AC+45%*E------ 

         

Em que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CF – Classificação Final; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

AC – Avaliação Curricular; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

E – Entrevista Profissional de Seleção. --------------------------------------------------------------------------- 

Em caso de igualdade de classificação aplicam-se os critérios do art.º 27.º da Portaria n.º 125-

A/2019, de 30.04. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Nada mais havendo a tratar, o Júri deliberou terminar a reunião da qual elaborou a presente ata 

que, depois de lida, será assinada pelos seus membros. ---------------------------------------------------- 
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O Júri 

 

--------------------------------------------------------------------- 

Fátima da Conceição Novo Serrão 

 

 

-------------------------------------------------------------------- 

Maria Agostinha de Castro Antunes da Veiga Cepeda  

 

-------------------------------------------------------------------- 

Sara Maria Rego Ferrão Carvalho  
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