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Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público por

tempo indeterminado para preenchimento de um posto de trabalho da carreira/categoria de

assistente técnico, para a Estação Meteorológica para a Aeronáutica de São Jorge, Delegação

Regional dos Açores.

ATA N.º 1

Aos catorze dias do mês de março de 2022, pelas dez horas, o júri reuniu no Observatório Afonso Chaves

do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I.P., doravante designado por IPMA, I.P. na Rua Mãe de

Deus, Relvão, s/n, 9500-321 Ponta Delgada, estando presentes, Carlos Miguel Soares Ramalho, na

qualidade de Presidente do Júri, Rita Sofia Vieira Mota, como 1.º vogal efetivo e André Filipe Cardoso

Braga Agostinho (via meios telemáticos), como 2.º vogal efetivo.--------------------------------------------

A presente reunião teve a seguinte ordem de trabalhos proposta pela presidente do júri:-------------------

Ordem de trabalhos:-------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Definição e aprovação dos critérios e métodos de seleção;------------------------------------------------

2. Elaboração do aviso extrato do procedimento concursal;--------------------------------------------------

3. Elaboração do aviso integral do procedimento concursal;-------------------------------------------------

4. Elaboração da tabela de análise das candidaturas, da ficha de avaliação curricular, prova de

conhecimentos e ficha da entrevista profissional de seleção; -----------------------------------------------

5. Acesso aos documentos.-----------------------------------------------------------------------------------------

Ponto Um: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 36.º da Lei de Trabalho em Funções Públicas (LTFP),

conjugado com as alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 5.º e alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º ambos da

Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril e considerando que é circunscrito a candidatos com vínculo

de emprego público por tempo indeterminado previamente constituído, serão aplicados, como

métodos de seleção obrigatórios a Prova de Conhecimentos (PC) ou a Avaliação Curricular (AC) e

como método facultativo ou complementar a Entrevista Profissional de Seleção (EPS).----

A Prova de Conhecimentos (PC) visa avaliar os conhecimentos académicos e profissionais e as

competências técnicas dos candidatos, necessárias ao exercício das funções correspondentes à

caracterização do posto de trabalho a ocupar. As competências técnicas traduzem-se na capacidade

para aplicar os conhecimentos a situações concretas e à resolução de problemas, no âmbito da

atividade profissional. É de natureza teórica, reveste a forma escrita e é efetuada em suporte de

papel, de realização individual e com consulta de legislação não anotada. Incide sobre conteúdos de

natureza genérica e específica diretamente relacionados com as exigências da função, não sendo
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permitida a utilização de telemóveis, computadores portáteis ou qualquer outro aparelho eletrónico ou

computorizado durante a realização da prova, que terá a duração de duas horas.----------------------------

Para a preparação da prova de conhecimentos, indica-se a seguinte legislação:-------------------------------

- Orgânica do IPMA, I.P. - Decreto-Lei n.º 68/2012, de 20 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º

236/2015, de 14 de outubro;----------------------------------------------------------------------------------------

- Estatutos do IPMA, I.P. – Aprovados pela Portaria n.º 304/2012, de 4 de outubro;--------------------------

- Regulamento interno do IPMA, I.P. – Aprovado pelo Despacho n.º 7922/2020 (ou é 8416/2021),

publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 157 (ou 165), de 13 de agosto de 2020 (25 agosto de

2021);-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Miranda, P., Meteorologia e Ambiente. Universidade Aberta, 2001 (Capitulos 1, 7 e 8); ----------------------

- Página da internet do IPMA (www.ipma.pt); -------------------------------------------------------------------------------

- Enciclopédia do IPMA (https://www.ipma.pt/pt/enciclopedia/index.html).---------------------------------------

A Avaliação Curricular (AC) - aplicável aos candidatos que se encontrem a cumprir ou a executar a

atribuição, competência ou atividade caracterizadoras do posto de trabalho em causa, bem como a

candidatos em situação de valorização profissional que, imediatamente antes tenham

desempenhado aquela atribuição, competência ou atividade.---------------------------------------------------

Na Avaliação Curricular serão analisados os seguintes fatores:--------------------------------------------------

- Habilitação Académica - será ponderada o nível habilitacional detido;----------------------------------------

- Formação Profissional - apenas se considerará a formação profissional respeitante às áreas de

formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com as exigências e as competências necessárias

aos postos de trabalho a preencher;--------------------------------------------------------------------------------

- Experiência Profissional - com incidência sobre a execução de atividades inerentes aos postos de

trabalho em causa;----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Avaliação de Desempenho - será ponderada a avaliação relativa aos dois últimos biénios, em que o

candidato cumpriu ou executou atribuição, competência ou atividade idênticas às do posto de trabalho

a ocupar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A avaliação será feita de acordo com a seguinte fórmula:--------------------------------------------------------

AC = HL + 2FP + 2EP + AD---------------------------------------------------------------------------------------------

6---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

AC = Avaliação Curricular;--------------------------------------------------------------------------------------------

HL = Habilitações Literárias;------------------------------------------------------------------------------------------

FP = Formação Profissional;------------------------------------------------------------------------------------------

EP = Experiência Profissional;----------------------------------------------------------------------------------------
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AD = Avaliação de desempenho.------------------------------------------------------------------------------------

A Entrevista Profissional de Seleção (EPS), visa avaliar, de forma objetiva e sistemática, a experiência

profissional e aspetos comportamentais evidenciados, durante a interação estabelecida entre o

entrevistador e entrevistado, nomeadamente os relacionados com a capacidade de comunicação e de

relacionamento interpessoal.----------------------------------------------------------------------------------------

A entrevista profissional de seleção é avaliada segundo os níveis classificativos de Elevado, Bom,

Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as classificações de 20, 16,

12, 8 e 4 valores.------------------------------------------------------------------------------------------------------

A valoração dos métodos anteriormente referidos, será convertida numa escala de 0 a 20 valores,

considerando-se a valoração até às centésimas, de acordo com a especificidade de cada método, através

da aplicação das seguintes fórmulas finais:-------------------------------------------------------------------------

CF = 0,70 PC + 0,30 EPS-----------------------------------------------------------------------------------------------

CF = 0,70 AC + 0,30 EPS-----------------------------------------------------------------------------------------------

em que:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CF = Classificação Final------------------------------------------------------------------------------------------------

PC = Prova de Conhecimentos---------------------------------------------------------------------------------------

EPS = Entrevista Profissional de Seleção----------------------------------------------------------------------------

AC = Avaliação Curricular---------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto Dois: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

O júri procedeu à elaboração do aviso de extrato de abertura, para publicação na 2.ª série do Diário

da República, que se encontra anexo à presente ata como anexo 1, dela fazendo parte integrante.----

Ponto Três: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

O júri procedeu à elaboração do aviso integral de abertura, para publicação na Bolsa de Emprego

Público, que se encontra anexo à presente ata como anexo 2 e que dela faz parte integrante.----------

Ponto Quatro:--------------------------------------------------------------------------------------------------------

De igual modo, o júri procedeu à elaboração da tabela de análise das candidaturas (anexo 3), da ficha

de avaliação curricular (anexo 4), prova de conhecimentos (anexo 5) e ficha da entrevista profissional

de seleção (anexo 6), salvaguardando-se que estas duas últimas não serão disponibilizadas aos

candidatos que venham a solicitar a presente ata em momento anterior à sua realização.---------------

Ponto Cinco: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No que se refere à forma de acesso aos documentos, mais deliberou o júri que:---------------------------

a) Em sede de audiência de interessados a consulta e reprodução de documentos, tem de ser

solicitada por escrito, através da elaboração de requerimento invocando o pedido concreto do que

pretende consultar, devendo, para o efeito, o júri assegurar o respeito pela proteção dos

documentos nominativos;-------------------------------------------------------------------------------------------
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b) Não é permitido em sede de consulta ao processo concursal, o uso de fotografia, tablet ou outros

meios que permitam a recolha de imagem;----------------------------------------------------------------------

c) As cópias do processo têm um custo conforme tabela de preços em vigor no IPMA, I.P., Despacho

n.º 13409/2013, Diário da República, 2.ª série, n.º 203, de 21 de outubro, com o valor de € 0,03;------

d) Será determinado previamente o dia, hora e local de disponibilização do processo de concurso.----

O júri deliberou por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------

Nada mais havendo a tratar, o presidente do júri deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a

presente ata que, depois de lida, será assinada por todos os presentes.-------------------------------------

A PRESIDENTE DO JÚRI,

_________________________________

(Carlos Miguel Soares Ramalho)

1.º VOGAL EFETIVO

___________________________

(Rita Sofia Vieira Mota)

2.º VOGAL EFETIVO

______________________________________

(André Filipe Cardoso Braga Agostinho)
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