
 
 

 

Abertura de procedimento concursal comum para o preenchimento até ao máximo de 8 postos de 

trabalho do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Lousada, na modalidade de relação jurídica 

de emprego público por tempo determinado/tempo parcial – AEC – Atividade Física e Desportiva 

 

 

- Ata n.º1 - 

 

 

 ------  Aos quatro dias do mês de julho do ano de 2022, pelas 10:00h, reuniram os membros do júri do 

concurso em destaque, constituído pelo Presidente do Júri: Ana Carina Cunha da Silva, Técnica 

Superior (Desporto) e pelos Vogais Efetivos: Bruno Miguel Marante e Cunha, Técnico Superior 

(Desporto) e Vera Lúcia Silva Cunha, Técnica Superior Educação, a fim de deliberar relativamente 

aos seguintes pontos: 

1.  Fixação da ponderação de cada método de seleção; 

2. Fixação dos parâmetros de avaliação a considerar em cada método; 

3. Calendarização e fases do procedimento de seleção 

 

1.Fixação da ponderação de cada método de seleção; 

a) Nos termos do nº. 1 do artigo 36.º da LTFP e do artigo 5.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de 

abril, na sua atual redação, são aplicados os seguintes métodos de seleção e respetivas 

ponderações: 

 Avaliação Curricular (AC) – 70% 

 Entrevista Profissional de Seleção (EPS) – 30% 

 

2.Fixação dos parâmetros de avaliação a considerar em cada método; 

 

Avaliação curricular – visa analisar a qualificação dos candidatos, designadamente a habilitação 

académica ou profissional, percurso profissional, relevância de experiência adquirida e da formação 

realizada, tipo de funções exercidas.  

A avaliação curricular será obtida pela aplicação da seguinte fórmula: 

 AC = HA x 45% + FP x 25% + EP x 30%  

 

em que: 

 HA = Habilitação Académica; 

 FP = Formação Profissional; 

 EP = Experiência Profissional na A.E.C. a que se candidata. 

 

As regras a observar na valorização dos diversos fatores são as seguintes: 

 

Habilitação Académica  

 Licenciatura com habilitação profissional ou própria para as áreas de educação física no 

ensino básico (grupo 260) ou secundário (grupo 620) – 20 valores 

 Licenciatura em Desporto – 18 valores 

 



 
 

Formação Profissional – Ações de formação certificadas ou acreditadas realizadas a partir de 1 de 

janeiro de 2018 (inclusive), no aprofundamento de conhecimentos na área de metodologias e 

didáticas de ensino, ou que sejam relevantes no aprofundamento dos conhecimentos para o 

exercício das funções (máximo de 20 valores) 

 Sem formação após 01/01/2018 – 6 valores 

 Até 9 horas - 9 valores 

 Entre 10 e 14 horas - 12 valores 

 Entre 15 e 19 horas - 15 valores 

 Mais de 20 horas - 18 valores 

 Pós graduação, Mestrado não integrado ou Curso Superior Especializado na área ou nas 

metodologias de ensino (quando não considerado nas Habilitações Académicas) – 20 

valores 

 

Experiência Profissional – Só será contabilizado o tempo de serviço prestado nas Atividades de 

Enriquecimento Curricular da área posta a concurso.  

A determinação deste fator será efetuada de acordo com a seguinte fórmula: 

 

EP = (2 X EP1) + (1 X EP2) 

  3 

sendo: 

EP1 = Tempo de serviço docente nas Atividades de Enriquecimento Curricular no Concelho de 

Lousada, na área a que se candidata (AFD). 

EP2 = Tempo de serviço docente nas Atividades de Enriquecimento Curricular fora do Concelho de 

Lousada, na área a que se candidata (AFD). 

 

A atribuição da valorização relativa ao número total de dias de serviço prestado terá por base os 

seguintes intervalos:  

N.º total de dias de tempo de serviço na área (AFD) x 20 valores 

2500 dias 

 

Este resultado não poderá ultrapassar os 20 valores 

De 1 a 56 dias – 1 valor 

 

Só serão consideradas para efeitos do cálculo da experiência profissional todas as declarações 

quando devidamente comprovadas e certificadas. 

 

Entrevista Profissional de Seleção - visa avaliar numa relação interpessoal e de forma objetiva e 

sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, incidindo sobre os seguintes fatores 

de apreciação: 

 Maturidade e motivação para o desempenho do cargo; 

 Interesse e experiência profissional; 

 Capacidade de expressão; 

 Espírito de iniciativa; 

 Capacidade de relacionamento interno e externo e 

 Qualificação e perfil para o cargo. 

 

Esta prova será cotada de zero a vinte valores. 

  

 

 

 

 

Critérios de Desempate 



 
 

 

Em caso de igualdade na classificação final, a ordenação dos candidatos respeita a seguinte ordem 

de critérios: 

1ª – Candidato que celebrou contrato de trabalho a termo resolutivo no âmbito das AEC com 

o Município de Lousada no ano letivo 2021/2022; 

2ª - Candidato com mais tempo de serviço no âmbito das AEC promovidas pelo Município 

de Lousada, na área posta a concurso. 

3ª – Candidato com mais idade. 

 

3.Calendarização e fases de procedimento de seleção 

Desta forma, o júri propõe a seguinte calendarização: 

 

Datas Fases do procedimento de seleção 

De 07 a 11 de 

julho de 2022 

Os candidatos apresentam a sua candidatura com os documentos 

comprovativos da posse dos requisitos indicados nos critérios de seleção e 

desempate, de acordo com o ponto 8 do presente aviso de abertura. 

 

Até ao dia 

18/07/2022 

Divulgação em https://www.cm-lousada.pt/pages/1368 

1. Lista dos candidatos admitidos e excluídos; 

2. Resultados da avaliação curricular; 

3. Lista dos candidatos para a entrevista por dia e hora  

 

Notificação aos candidatos excluídos na fase de admissão de candidaturas, 

para o e-mail identificado no formulário eletrónico de candidatura através do 

e-mail institucional recrutamento@cm-lousada.pt 

Dia 23 de julho 

de 2022 

Realização das entrevistas profissionais de seleção, entre as 09.30h e as 17.00h, 

no Edifício dos Paços do Concelho de Lousada, sita na Praça Dr. Francisco Sá 

Carneiro, 4620 – 695 Lousada. 

Por questões de celeridade e urgência do procedimento concursal e face ao 

previsível elevado número de candidatos, serão chamados, numa primeira 

fase, para a Entrevista Profissional de Seleção, apenas os candidatos graduados 

até ao 50º lugar na lista de ordenação da Avaliação Curricular. 

Os restantes candidatos, se necessário serão convocados posteriormente, de 

forma a integrarem a lista de reserva de recrutamento válida até ao final do 

ano letivo 2022/2023. 

 

Até ao dia 27 

de julho de 

2022 

Divulgação em https://www.cm-lousada.pt/pages/1368 da lista de ordenação 

final. 

 

Notificação aos candidatos da lista de ordenação final, para o e-mail 

identificado no formulário eletrónico de candidatura através do e-mail 

institucional recrutamento@cm-lousada.pt 

Até ao dia 12 

de agosto de 

2022 

Divulgação em https://www.cm-lousada.pt/pages/1368 da lista de candidatos 

que contém: 

1. Análise de eventuais reclamações 

2. Manutenção de exclusão 

3. Homologação da lista de ordenação final 
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