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ATA N.ºl

PROCEDIMENTO CONCURSAL COM CONSTITUiÇÃO DE RESERVA DE
RECRUTAMENTO

Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica - Área Análises Clinicas (M/F)

Aos onze dias do mês de Maio de 2020, reuniu-se no Serviço de Patologia Clinica do HGO, EPE,
o júri constituído para o procedimento concursal com constituição de reserva de recrutamento de
TSDT área de Analises Clinicas.

Presidente - Téc. Coord. Ema Fusco
Vogal efetivo - TSDT Sandra Silva
Vogal efetivo - TSDT Pedra Pã

A ordem de trabalhos foi a seguinte:

1. Definição de critérios de avaliação curricular;
2. Definição de critérios de avaliação da entrevista profissional de seleção;
3. Elaboração de anúncio de constituição de reserva de candidatos para TSDT - Área

Análises Clinicas e Saúde Pública;

O júri deliberou que:

1. Os requisitos obrigatórios ao regime de admissão pretendido são:
• Licenciatura em Análises Clinicas e Saúde Pública ou Ciências Biomédicas

Laboratoriais;
• Possuir Titulo profissional válido na área de Análises Clinicas e Saúde Pública

2. Os requisitos preferenciais à admissão são:
Ter experiência profissional

3. O método de seleção é constituído por Avaliação Curricular (AC) e Entrevista Profissional
de Seleção (E) cuja classificação final obedece à seguinte fórmula:

CF = (3AC + E ) I 4

Em que,

CF = Classificação Final
AC = Avaliação curricular
E = Entrevista Profissional de Seleção

Será elaborada a lista de classificação final, sendo que os candidatos com nota inferior a 9,50
valores serão excluídos.

Em caso de empate na nota final entre 2 ou mais candidatos, serão considerados como critérios
de desempate, aplicados sucessivamente, pelos seguintes itens:

a) Nota final de Licenciatura
b) Maior tempo de experiência profissional
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A. Definição de critérios de avaliação curricular (AC)

A avaliação curricular subdivide-se nos seguintes parâmetros:

Habilitações Académicas (HA)

Licenciatura na área respetiva

Pontuação

5,5 valores

Formação Profissional Complementar (FP)

20

Habilitações Superiores a Licenciatura 6 valores

Nota Final do Curso (NC)

A nota final do curso será obtida segundo a fórmula:

PósGraduação na área 0,5

Formação profissional complementar promovida por instituições públicas ou acreditadas. Pontuar segundo a
seguinte correspondência: 6horas = ldia = lmódulo
Cursos/Ações formativas de âmbito profissional com avaliação 0,04

Cursos/Ações formativas de âmbito profissional sem avaliação 0,02

Cursos/Ações formativas de âmbito geral com avaliação 0,02

Cursos/Ações formativas de âmbito geral sem avaliação 0,01

Estágiosde natureza profissional com a duração mínima de 1mês 0,04

Participação em Jornadas, Congressos, Seminários e outros eventos da mesma natureza, de caráter profissional
.......................................................................................................................................................................................................0,02

Máximo
de 1valor

Experiência Profissional (EP)

Pelo exercício de funções técnicas serão atribuídos 3 valores ao Candidato que apresente maior número de semestres
completos de exercício profissional. Aos restantes Candidatos determina-se a proporcionalidade através de uma regra
de três simples.

Máximo
de 3

valores

Atividades relevantes (AR)

De investigação na área profissional:
Participação em projetos de investigação 0,4
Participação em Grupos de trabalho 0,1
Apresentação de posters 0,04
Comunicação em jornadas e atividades afins 0,2
Moderação de mesas ou painéis 0,1
Trabalhos publicados 0,8

De Ensino/Formação na área profissional:
Lecionação de disciplina 0,2
Monitor de estágio 0,2
Formador em cursos promovidos por entidades creditadas 0,1

Máximo
de 1 valor

B. Definição de critérios de avaliação da entrevista profissional de seleção (EPS)

Quanto à entrevista profissional de selecção definiu-se a grelha de classificação que se anexa,
sobre a qual o Júri atribuirá a classificação, que resulta da média aritmética dos seguintes itens
de avaliação:

a) Capacidade de análise e sentido criticol Conhecimentos profissionais e conteúdos
relevantes - Avaliar a adequação da apetência e das qualificações profissionais ao lugar
a prover;
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b) Motivação - Avaliar a capacidade para compreender e integrar o contributo da sua
atividade para o bom funcionamento do Serviço, desempenhando as suas tarefas e
atividades de forma diligente e disponível.

c) Grau de maturidade e responsabilidade/ Qualidades intelectuais - Avaliar a
capacidade de raciocínio e sentido responsabilidade;

d) Sociabilidade/ Capacidade de comunicação e expressão - Avaliar a capacidade de
compreensão e comunicação oral;

e) Espirito de equipa/Capacidade de relacionamento e atitude comportamental -
Avaliar a facilidade de relacionamento, integração/trabalho em equipa e a postura
comportamental;

Da entrevista deve resultar o perfil mais adequado para cada candidato.

Serão considerados excluídos os candidatos que obtenham classificação inferior a 9,50 valores
na entrevista profissional de seleção (EPS).

3. O anúncio de constituição interna de bolsa de reserva de candidatos será divulgado
site www.hgo.pt, fixando o prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação.

I. A formalização da candidatura será efetuada pelos candidatos através do envio de
Curriculum Vitae e Certificado de Habilitações, com a referência "TSDT.ACSP.20",
devendo anexar os seguintes documentos, redigidos ou traduzidas em língua
portuguesa:

a) Curriculum Vitae, com descrição das atividades desenvolvidas;

b) Cópia do Certificado de Licenciatura onde conste a nota final de curso - no caso
de certificado estrangeiro, deverá apresentar a equivalência do nível de
qualificação ao ensino português;

c) Cópia da Cédula Profissional emitida pelo Ministério da Saúde;

d) Cópia(s) dos Certificados da formação profissional complementar e das
atividades relevantes;

e)

4. A bolsa de candidatos será válida pelo prazo de 12 meses, contados a partir da data de
afixação da lista de classificação final, prorrogável, por uma única vez até ao límite de 6

meses, ou antes, pelo esgotamento da mesma.

E nada mais tendo sido deliberado, deu-se por terminada a reunião, da qual se elaborou a
presente ata que, depois de lida, vai ser assinada por todos os elementos da equipa.

Presidente - Téc. Coord. (... ) __ --""C=-vv...;::c...c.__ """'fo.-u ~

f-?~~~~
Vogal efetivo - TSDT (... ) -----f'I/L'-"~'-'""'''''''O'=::::'O:===-....LIL~ _

Vogal efetivo - TSDT ( ... )
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Grelha de Avaliação da Entrevista Profissional de Seleção

4v 3,2v 2,4v 1,6v O,SV

Conhecimentos profissionais e
Conhecimentos profissionais Conhecimentos profissionais Conhecimentos profissionais Não revela ter

conteúdos relevantes- Conhecimentos profissionais insuficientes para o conhecimentos capazes para
a) Avaliar a adequação da apetência e bem desenvolvidos e e mostra alta motivação e medianos para a realização

desempenho da função e desempenhar a função e não
das qualificações profissionais ao consolidados, ultrapassando as interesse em adquirir novos. das tarefas e revela

revela pouco interesse em manifesta qualquer interesse
lugar a prover expectativas de forma proactiva. interesse em adquirir novos. adquirir novos. em adquirir novos.

Motivação·
Avaliar a capacidade para
compreender e integrar o contributo

Elevada motivação e excelente
Muita motivação e boa Motivação razoável e Baixa motivação e Sem motivação e

b)
da sua atividade para o bom

compreensão do contributo do
compreensão do contributo compreensão razoável do valorização do contributo do desinteresse pelo contributo

funcionamento do Serviço,
desempenho da sua função do desempenho da sua contributo do desempenho

desempenho da sua função do desempenho da sua
desempenhando as suas tarefas e função da sua função função
atividades de forma diligente e
disponível.

Grande capacidade de Boa capacidade de
Razoável capacidade de Fraca capacidade de Sem capacidade de

Qualidades intelectuais- raciocínio muito bem raciocínio com ideias muito raciocínio com organização raciocínio pouco claro, pouco raciocínio muito confuso,
c) Avaliar a capacidade de raciocinio e estruturado, elevado sentido de claras, bom sentido de de ideias, sentido de sentido de responsabilidade sem revelar sentido de

sentido responsabilidade responsabilidade para com a responsabilidade para com a responsabilidade adequado para com a função e o responsabilidade para com a
função e o Serviço função e o Serviço

para com a função e o
Serviço função e o ServiçoServiço

Capacidade de comunicação e Espontaneidade e Poder de comunicação
d)

expressão- Elevado poder de comunicação desenvoltura na dentro dos parâmetros Comunicação reservada Insegurança e dificuldade de
Avaliar a capacidade de e grande espontaneidade comunicação, capacidade de normais e adequados e/ou pouco expressiva comunicação
compreensão e comunicação oral perceção

Capacidade de relacionamento e Relacionamento interpessoal Bom relacionamento Capacidade de
Fraco relacionamento Dificuldade deatitude comportamental • extremamente fácil, valorizando interpessoal, demonstrando relacionamento adequada,

interpessoal, preferência por relacionamento interpessoalAvaliar a facilidade de um excelente ambiente de preocupação em manter um razoável capacidade de
e) relacionamento, integração/trabalho trabalho e a integração em agradável ambiente de integração/ trabalho em trabalhar individualmente, e de integração em equipa,

atitude comportamental atitude comporta mentalem equipa e a postura equipa multidisciplinar, atitude trabalho, atitude equipa, atitude pouco adequada inadequadacomportamental comportamental muito correta comportamental correta comportamental normal


