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0 Júri de concurso çomposto petru Presidente, Dra. h4ilnuela Pa5scrs Siìva, Assessora do preside*te cl,l

Càmara MunÌcipal de Vlana cicl Ctrstelo, pelos vcgais efativos, Dr. ! -HironcJina da ConceÍçâo
Passarinlro Machacìr:, Chefe rle Divisão Administrativa e cie Reci.rrsÕs HLrnranos, e Dr. Jose Nianuel Líra

, gererìte cia enrpresa Galìnra, Lda reuniclc a j,5 de Maicr de 2019, no Navio Museu Gil Eannes, lloca
Contercial,49ü0 f,21 Viana clo Castelo, analisou e apíovero par unanímlclade os criìórÌos de
apreciação e ponderação dos fatores de avaliação []enr cÕrlo o sisterna cJe cfassÍfÌcação final
e-onstantes nesta ata, relatìvamente à seleçãc clns canciidatos à Í)reencher a urn posto de trabaliro
pãía Llíïì licencíaclo em TuristÌìo, Lazer e Patrirnónio modalidade d* coíìtrato individual cle trabalho
For teÌnpo indÊlerminüdo.

No nrÉtodo de seleção serão utiÌizados os seguíntes critèrios de apreciação e ponderação dos fatores
de avalìaçãa;

1.. Avaìioção Cr-rrríct.rlar (AC):

1.1.

' tìabilìtaçÕe s Acadenricas (l-ÍA)
- Formação (F)

- fxperiência Profissionaí {tPl
- eonhecirnentr:s- fCi

Critérios de apree iação e penderação dos fatores de avaliação:

Í) Avaliação Curricular
Ëste rnêtoc1o será valoraclo na escala de 0 a 20 valores sr:guinclo a aplicação rj.r fr:rmula

ÁC = H,{âl_f-+ ÊP + C
A

serrclo:

HÁ8 .. Habilitaçãc ;\cadérlica: ande se pondera a

qualificação certiÍicado pelas entídades corÌìpetentes;

- Lìc€nciõtura - 10 va{ores;
Habilitação superlor na área de turisnro - 2C valares

tÌtularìtlade de grau arademico ou ni're1 de

F = Forrnação na órea de trirismo
Cada dia 4 valores atÉ ao rnáximo de Z0 valores
{P = Fxí:eriêncía Proiissìonal: conslderando e ponderando a erecução cje atividades ìnerenies scr
posto de trabalho e a{-t Erãu de cornplexidade çJas rÍìesmas. r'lonreacl;tnrente trabalho na ái.e* çle
dirrulgaç:ãa turistiça, prolnação de €vÉntús, participaçãr: enr feiras, guia trrrístìca ;

1 Ano *. l-0 vaiores:
2 Anos - 15 valore"ç:



3 Anos * 20 valores

Çonheeimentos de línguas estrangeiras. nomeadamente inglês e espanhol

1 lclionra * 10 valores
Z fclìornaç - 20 valores

Os candidatos quÈ obtenham uma valoração inferior a 9,5 vaiores" no rnètodo de seleção acirna

referido {Avalíação Currìcular), consìderam-se excluidos dc procedinrentô, não lhps sendo aplicado o

método seguinte. Serão aeìrnitidos à errtrevista profissionaf de selecção as duas melhores valorações

cr:rriculares-

!) A" Entreüista Profissiônal de Seleção visa avaliar cle fornta objetlva Ë sistemática, a experìêncìa

profìssíonal e aspetos conlpsrtannentais evìdenciaclos durante a interação estabelecida etrtre

eÌltr€vistador e entrevistado, nomeadanrente os relacionados com a capacidade de cornunicação e

de relaclonanìentÕ ÌnterpessoaÌ, a experirância, qualifìeaçôes e rnotÌvações profissionais, através de

clescriçôes compÕÍtarnentais çcorridas em situações reais e vivenciadas pela candirJatct.

2.'1. €ritérios de avaliação
Critérìo I - Atituder A,valia o corïpürtôilìento do candidato efiì ternìüs de capacidade de tra[:alho ern

equìpa, capacidade de gestão ele conflitos, eapacidarle de Bersuasão, apresentação e confiarça

{ponderação de 1ü%):

a) Atitude desadequada * Classifìçação: insuficiente (4 valoì'es)

b) Atitude pouco adequada * Ctassifìcação: reduzido (8 vaJores)

c) Atitude arJequada - Classificação: sufie iente (12 vak:res)

d) Atitude muito adequada - Classificaçõo: bonr [16 valores]

e) Atitude excelente - Classificação. elevado (20 valores).

Crìtério 2 - Csnheeimentos, formação e nnotivação para o exercício da {unção iponderação de 2A%}:

a) AusÊncìa de cr:nhecinrentos / fornração ou de motivação - insuficiente {4 valoresJ

b) Poucos cnnhecirtentos I formação ou motivação - reduzÌelo {8 valores)

c) Bons conheciÍüentos / formação e boa motivaçâo - suficiente {1"2 valoresi

d) MLríto bons conhecimentos / fornlação e motivação - bom (16 valoresl

e) Ëxcelentes conlrecimentos / formação e motivação * et'evado (20 valores)

Critério 3 * Experìêncla na área ertr se candidata (ponderação de 45%):

f) Ausência de experiência - insuficiente {4 valores)

gl Pouca experiência * reduzído (8 valores)

h) Experiència Sufic.iente - suficìentt (12 valores)

i) Experiêncìa relevante - bom {15 vatores}
j) Grancle experiência * etevada (2CI valores)

Critério 4 - Capacìdade de expressão, flr:ência venbal e correção do disçurso * coerência e clareza

dìscursÌva, riqueea vocabular, capacid*de de compreensãc e interpretação das questÕes cclocadas

(ponderação de 25%).

a) Dificuldade de expressão, conrunicação ou interpretação * insuficiente {4 valores)

b) F,ouca capacidade de expressão, cornunicação ou interpreiação - redLrzido i8 valores)

c) Capaçìdade de expressão, comunicdçãn ou ittterpretação * sufieiente it? valoresi
d) Boa capacidacl* de expressão, eomunicação ou interpretação - Bom {16 valoras}



Vieua dc Cactelu

eJ Muìto boa caparidade de expressão, cômunìcação ou irrterpretação - Ële'rado {?0 vatores}

Classificação da entrevista profissional de seleçãol A classificaçâc r.la entrevilta profissional será

übticlã pela nre dia âíitmâticâ simples das ctassifícações dos crjtérios de avaliação.

cLASSTFTCAÇÃO rtruRr:

A ordenação fìnal dos eanclidatos que completÈÍïl Õ procedim*nto res*ltará da média ãritfiiÉtica

ponderacla etas rìassificações quantitativas dos rnétados de seleção, que será exprsssa na escala de 0

a 20 valcres e será efetilada atravós das seguintes fórn'lutas:

Çt = {0,40+AC} + {0,60*EPS)
sendo:
CF = CÌassifie ação Final;

AC = Avaliação Curricularj
ËPS = Entrevista Pr*fisçional de Seleção

Com os resqftados da classìficaçãei flnatr clos candirJalos obtidos peia ãpficação das fòrrnr-rlas

anterÍores, sera efaborada uma lista única conr a ordenação íinal cle tor-1os os candidatos'

Nada mais havendo Ë tratar, deu-se por encerrada a reunìâc, da qual se lavrou a presente 3ta, gue

depois de lida e aprovada, vai ser rubricada e assinarla por todos os mernbros doJúri presentes.

Viana ds Castelo. 15 de Mato de 2019.
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