
	 	

	

Procedimento Concursal para preenchimento de posto de trabalho para as de  

funções correspondentes à categoria de assistente operacional 

 

Ata 1 (um) 

 

Aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e dezanove reuniram os membros 

efetivos do júri do procedimento concursal com a seguinte ordem de trabalhos: ---------------- 

-------Ponto um: Planificação do processo concursal------------------------------------------------------ 

-------Ponto dois: Planificação da primeira fase do concurso – Prova de conhecimentos. ------- 

----- No âmbito do ponto um da ordem de trabalhos, no sentido de preparar o procedimento 

concursal comum para preenchimento de 1 (um) posto de trabalho para as de funções 

correspondentes à categoria de assistente operacional desta Escola Profissional Agrícola D. 

Dinis - Paiã, na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado, a constituir por contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado, foram discutidos e aprovados os conteúdos para preenchimento dos vários 

itens do aviso de oferta na Bolsa de Emprego Público (BEP). ---------------------------------- 

----- Tendo em conta a legislação aplicável, referenciada na oferta na BEP, e as candidaturas 

que foram chegando à Escola, foi decidido pelo júri que o processo de seleção do 

procedimento será feito pela aplicação sucessiva dos métodos de Prova de Conhecimentos, 

Avaliação Psicológica e Entrevista Profissional de Seleção (EPS), tendo como objetivos os 

expressos na oferta BEP, sendo a classificação final obtida pela fórmula - CF = 0,45 PC + 0,25 

AP + 0,30 EPS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Estando previsto, face à urgência do processo concursal, uma possibilidade mais 

expedita de seleção do candidato a apurar, a aplicação dos métodos de seleção de forma 

faseada nos termos do artigo 7.° da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, o número não 

muito elevado de candidatos conduziu o júri a decidir que todos os candidatos aprovados 

em cada uma das fases do processo (com classificação nas provas anteriores nunca inferior 

a 9,5 valores), realizasse a fase seguinte tendo em vista a criação de uma reserva de 

recrutamento interna pelo válida para um prazo máximo de dezoito meses contados da 

data de homologação da lista de ordenação final. -------------------------------------------------------- 
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----- No âmbito do ponto dois da ordem de trabalhos foi elaborada a Prova de 

Conhecimentos, que visará  avaliar os conhecimentos académicos e/ou profissionais e as 

competências técnicas dos candidatos necessárias ao exercício das funções descritas no 

aviso BEP. Assim a prova é escrita, com a duração de noventa minutos, organizada em duas 

partes. A Parte I é composta por seis questões de escolha múltipla que visam avaliar os 

conhecimentos gerais do enquadramento do trabalho em funções públicas e a Parte II por 

dez questões de resposta fechada (escolha múltipla, verdadeiro ou falso, preenchimento de 

lacunas, correspondência) ou de resposta direta versando conhecimentos específicos para 

uma escola com características muito particulares que tornam importantes saberes nas 

áreas dos primeiros socorros/acompanhamento e cuidados de saúde e de comunicação e 

gestão de conflitos. Para a realização da prova foi indicada bibliografia e definida a cotação 

das questões conforme quadro seguinte: 

Questão Pontuação Valores 
PARTE I 

1 10 1,0 

2 10 1,0 

3 10 1,0 

4 10 1,0 

5 10 1,0 

6 10 1,0 

Subtotal 60 pontos 6 valores 

PARTE 2 
1 12 1,2 

2 18 1,8 

3 15 1,5 

4 15 1,5 

5 15 1,5 

6 12 1,2 

7 12 1,2 

8 24 2,4 

9 10 1,0 

10 7 0,7 

Subtotal 140 pontos 14 valores 

Total 200 pontos 20 valores 
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-----Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a 

presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos membros do júri. 

Presidente:             

Irina das Neves Gonçalves Vinhas (Subdiretora) 

Vogal efetivo:             

Maria Helena Craveiro Barreiros (Adjunta do Diretor) 

Vogal efetivo            

Ana Maria Gonçalves Baptista Cunha Rosa (Encarregada Operacional) 

	



	 	

	

Procedimento Concursal para preenchimento de posto de trabalho para as de  

funções correspondentes à categoria de assistente operacional 

 

Ata 2 (dois) 

 

----- Aos catorze dias do mês de junho de dois mil e dezanove reuniram os membros efetivos 

do júri do procedimento concursal com a seguinte ordem de trabalhos: --------------------------- 

------- Ponto único: Relançamento da oferta de emprego na Bolsa de Emprego Público. ------- 

----- Em virtude da alteração do vínculo contratual inicialmente proposto pela tutela, reuniu 

o júri designado pelo diretor da Escola para nova planificação do processo concursal. Por se 

considerar que as propostas feitas e aprovadas na primeira reunião se mantinham válidas 

foi decido fazer o relançamento da oferta na  Bolsa de Emprego Público (BEP), a dezassete 

de junho de dois mil e dezanove, salvaguardando a devida correção do vínculo contratual. -- 

-----Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a 

presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos membros do júri. ----------- 

Presidente:             

Irina das Neves Gonçalves Vinhas (Subdiretora) 

Vogal efetivo:             

Maria Helena Craveiro Barreiros (Adjunta do Diretor) 

Vogal efetivo            

Ana Maria Gonçalves Baptista Cunha Rosa (Encarregada Operacional) 

	



	 	

	

	

Procedimento Concursal para preenchimento de posto de trabalho para as de  

funções correspondentes à categoria de assistente operacional 

 

Ata 3 (três) 

----- Aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e dezanove reuniram os membros 

efetivos do júri do procedimento concursal com a seguinte ordem de trabalhos: ---------------- 

-------Ponto um: Apuramento da lista ordenada de classificação da prova de conhecimentos.- 

-------Ponto dois: Planificação da fase dois do concurso – Avaliação psicológica. ------------------ 

----- Dando cumprimento ao ponto um da ordem de trabalhos, as Provas de Conhecimentos 

realizadas pelos candidatos foram corrigidas. Dessa correção foram obtidos os resultados 

expressos  no quadro seguinte: 

NOME CLASSIFICAÇÃO. 

Alexandra M J Carvalho 16,0 

Ana Lúcia A.G. Almeida 10,1 

Beatriz C. S. Machado 10,6 

Carlos M.R.G.G. Tavares EXCLUIDO 

Helena C. G. G. Silva 11,6 

Isabel J. V. S. Fonte FALTOU 

Isaura M. C. P. V. Gonçalves FALTOU 

Luís M. J. Marques 15,7 

Mª Eunice. C. F. Lopes EXCLUIDO 

Mª Helena F. E. B. Antunes EXCLUIDO 

Mª Irene T. R. Parrinha 15,0 

Marta S. V. Silva 13,2 

Miguel M. Catalão FALTOU 

Sónia M. R. C. Salvador FALTOU 

Susana M. C.-M. P. Figueira 13,3 

Vitória M. M. Lopes 18,0 

----- Obtida a lista de classificações, ordenada por ordem alfabética, o Júri irá providenciar a 

notificação pelos métodos legalmente previstos de todos os excluídos bem como a 

convocatória para dia vinte e nove de julho de todos os candidatos com avaliação superior a 

9,5 valores para a realização da Avaliação Psicológica. -------------------------------------------------- 
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----- Determinados os candidatos em condições de realizar a segunda prova obrigatória, a de 

Avaliação Psicológica, com o objetivo de avaliar, através de técnicas de natureza psicológica, 

aptidões, características de personalidade e competências comportamentais dos candidatos 

e estabelecer um prognóstico de adaptação às exigências do posto de trabalho a ocupar, 

tendo como referência o perfil de competências definido no Aviso do concurso, o júri 

recorrendo aos serviços da Psicóloga Tânia Galrão decidiu aplicar nesta prova a Bateria de 

Aptidões Mentais Primárias (PMA), que avalia os cinco fatores básicos da inteligência, e 

o Perfil e Inventário de Personalidade de Gordon (GPP-I), provas recomendadas para 

Recrutamento e Seleção, sendo a avaliação realizada de acordo com os parâmetros 

definidos para este tipo de provas. Foi ainda decidido que será solicitado consentimento 

informado no início da sessão, a prova terá a duração aproximada de 90 minutos e as  

ponderações para cálculo da sua classificação final far-se-á da seguinte forma: 50% para a 

prova de aptidões e 50% para o perfil e inventário de personalidade. ------------------------------- 

-----Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a 

presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos membros do júri. ----------- 

Presidente:             

Irina das Neves Gonçalves Vinhas (Subdiretora) 

Vogal efetivo:             

Maria Helena Craveiro Barreiros (Adjunta do Diretor) 

Vogal efetivo            

Ana Maria Gonçalves Baptista Cunha Rosa (Encarregada Operacional) 

	

 

 

	



	 	

	

	

Procedimento Concursal para preenchimento de posto de trabalho para as de  

funções correspondentes à categoria de assistente operacional 

 

Ata 4 (quatro) 

Aos trinta dias do mês de julho de dois mil e dezanove reuniram os membros efetivos do júri 

do procedimento concursal com a seguinte ordem de trabalhos: ------------------------------------- 

-------Ponto um: Apuramento da lista ordenada de classificação da prova de Avaliação 

Psicológica. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Ponto dois: Planificação da fase três do concurso – Entrevista Profissional de Seleção. -- 

----- Dando cumprimento ao ponto um da ordem de trabalhos foram analisadas as 

classificações obtidas pelos candidatos após aplicação da Bateria de Aptidões Mentais 

Primárias (PMA), que avalia os cinco fatores básicos da inteligência, e o Perfil e Inventário de 

Personalidade de Gordon (GPP-I) e ponderadas as classificações. Desse trabalho resultou a 

lista ordenada alfabeticamente que a seguir se apresenta e que tal a anterior será 

publicitada nos locais previstos:  

NOME CLASSIFICAÇÃO.	
Alexandra M J Carvalho 10,10	
Ana Lúcia A.G. Almeida 11,06	
Beatriz C. S. Machado 9,70	
Helena C. G. G. Silva 9,67	
Luís M. J. Marques 11,63	
Mª Irene T. R. Parrinha 13,07	
Marta S. V. Silva 13,33	
Susana M. C.-M. P. Figueira 10,63	
Vitória M. M. Lopes 12,33	

 

----- Como nenhum candidato obteve classificação inferior a 9,5 valores neste método de 

seleção, todos reúnem condições para admissão à prova de Entrevista Profissional de 

Seleção. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No ponto dois da ordem de trabalhos o júri manteve a decisão de convocar para a 

Entrevista todos os candidatos e decidiu marcar a prova para dia dois de Agosto. ---------------

----- A terminar foi discutido e aprovado um Guião de Entrevista, que se anexa, o qual vinha 
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sendo elaborado procurando dar destaque a aspectos específicos do funcionamento de uma 

escola agrícola, tendo como objectivo aferir competências que melhor sirvam a Escola. 

-----Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a 

presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos membros do júri. ----------- 

Presidente:             

Irina das Neves Gonçalves Vinhas (Subdiretora) 

Vogal efetivo            

Maria Helena Craveiro Barreiros (Adjunta do Diretor) 

Vogal suplente:            

Ramiro Parreira Samouco (Adjunto do Diretor) 

	



	 	

	

	

Procedimento Concursal para preenchimento de posto de trabalho para as de  

funções correspondentes à categoria de assistente operacional 

 

Ata 5 (cinco) 

----- No primeiro dia do mês de agosto de dois mil e dezanove reuniram os membros 

efetivos do júri do procedimento concursal com a seguinte ordem de trabalhos: ---------------- 

----- Ponto único: Reorganização do júri do procedimento. -------------------------------------------- 

----- Procedeu-se à alteração do júri do procedimento em virtude da aposentação do diretor 

da Escola a 31 de julho. Assim, sendo que a Subdiretora Irina das Neves Gonçalves Vinhas 

terá de assumir interinamente as funções do diretor, foi deliberado com o diretor cessante 

que a vogal efetiva Maria Helena Craveiro Barreiros passasse, a partir desta data, a presidir 

ao júri e a vogal suplente Maria José Batalha Ferro Cabaço Moreira (Coordenadora Técnica) 

passasse a vogal efetiva. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a 

presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos membros do júri. ----------- 

Presidente:             

Irina das Neves Gonçalves Vinhas (Subdiretora) 

Vogal efetivo:             

Maria Helena Craveiro Barreiros (Adjunta do Diretor) 

Vogal suplente           

Ramiro Parreira Samouco (Adjunto do Diretor)	

 

 

	



	 	

	

Procedimento Concursal para preenchimento de posto de trabalho para as de  

funções correspondentes à categoria de assistente operacional 

 

Ata 6 (seis) 

 

Aos nove dias do mês de Agosto de dois mil e dezanove reuniram os membros efetivos do 

júri do procedimento concursal com a seguinte ordem de trabalhos: ------------------------------- 

-------Ponto único: Apuramento da lista ordenada de classificação final do procedimento 

concursal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Dado cumprimento à terceira fase do procedimento concursal foram as entrevistas 

profissionais de seleção analisadas e avaliadas segundo os critérios definidos e se que 

transcrevem: Relevância da experiência profissional/pessoal para as tarefas a desempenhar 

– vinte pontos percentuais; Disponibilidade e flexibilidade de horário de trabalho – quinze 

pontos percentuais; Versatilidade para o desempenho das tarefas a realizar numa escola 

agrícola – trinta e cinco pontos percentuais; Perfil e motivação para o desempenho das 

tarefas – trinta pontos percentuais. --------------------------------------------------------------------------- 

----- Feita a avaliação dessas entrevistas obteve-se as seguintes classificações: 

NOME CLASSIFICAÇÃO.	
Alexandra M J Carvalho 12,65 
Ana Lúcia A.G. Almeida 10,40 
Beatriz C. S. Machado 10,45 
Helena C. G. G. Silva 10,45 
Luís M. J. Marques 15,60 
Mª Irene T. R. Parrinha 14,80 
Marta S. V. Silva 16,45 
Susana M. C.-M. P. Figueira 12,45 
Vitória M. M. Lopes 11,45 

----- Passou-se de seguida para a aplicação da formula prevista para a obtenção da 

classificação final que aqui se repete: CF = 0,45 PC + 0,25 AP + 0,30 EPS. --------------------------- 

----- Da aplicação da fórmula obteve-se a seguinte lista ordenada final dos candidatos 

admitidos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Nome do candidato Classificação Final 

1 Luís Manuel de Jesus Marques 14,77 

2 Maria Irene Teixeira Rodrigues Parrinha 14,52 

3 Vitória Maria Machado Lopes 14,48 

4 Marta Sofia Viana da Silva 14,07 

5 Alexandra Maria de Jesus Carvalho 13,63 

6 Susana Maria Chah-Man Pinto Figueira 12,24 

7 Helena Cristina Gomes Gracioso Silva  10,64 

8 Ana Lúcia Abreu Guerra de Almeida  10,31 

9 Beatriz da Conceição Silva Afonso Machado 10,20 

 

----- O júri irá providenciar para que da lista final seja dado conhecimento aos candidatos 

pelos métodos legais previstos e sejam informados que durante o período de 18 meses 

farão parte de uma bolsa de recrutamento e que após o prazo para audiência prévia a lista 

seja homologada. 

-----Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a 

presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos membros do júri. ----------- 

Presidente:             

Maria Helena Craveiro Barreiros (Adjunta do Diretor) 

Vogal efetivo            

Maria José Batalha Ferro Cabaço Moreira (Coordenadora Técnica)	

Vogal suplente:            

Ramiro Parreira Samouco (Adjunto do Diretor) 


