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Frocedimento cúncursal cornum na rnodalidade de Ëontraìs individual de $ab'alho Bor t€mpo
indeterminado - Assistente Operaeional * Recepcao, guia, montagem e desmontagern de
exposições, manutenção geral e segurança do navio

O Júrl dr: cotìcurso rìornpc.isto pelo PresideÌÌte, Drã. Manuela Passos Silvs, Assessora do Presidente
da Câmara Municipal de Viana do Castelo, pelos vr:gais efetivos, Or, e Hírondina da Conceição
Passarinho Maehado, Chefe cje Divisãc Aclmínistrativa e de Reçursos Humanos, e Dr,José M*nuel
Lirâ, gerente da ernpresa Galirna, Lda, reunido a 15 de Mais de 2019, no Navio Museu 6il Ëannes,
Ooca Comercial, 4900 - 321" Viana do Castelo, analìsou ê aprÕvou por urraninridade os critêrios c1e

apreciação e ponderação dos fâtôres de avaliação bem eomo o sistetla cìe cla:síficação fìnal
constante$ nestâ êta. relâtìvàmente à seleção dos canctidatos a preencher a um posto de trabalho
pêrè um ê'ssistente Operacional - Recepcao, guia, moÌltagem e desmsntagern de exposiçôes,
mani:tenção geral e segurãnça do navio na rnoc1aìidade de çonÌrato inclividual de trabalho pqr tenÌpo
indeterminado.

No nrétodo de seleção serão utilizados os seguintes crlterios de apreciação e pr:nrieração dos fatores
de avaliação:

1. Avalìação Curnicular (;{C}:

1.1.

- Habilitaçôes Académicas (HA)
- Formação {F)
- Ëxperiência Profissionaf (ËF)

- Conhecìmeritos - (C)

CritÉrios de apreriaçãa e porderação dos fatores de avaÌiação:

Í ! Avaliaçâo Currícular
Ëste nretocJo será valoraclo na escaia de 0 a

AC-HA9+F+FP *C
,1

se n el<l:

HAB =

20 valores seguindo a aplicação da fórnrula

1

Escolaridade obrigalóri* em função idade * 20 valores;

Ë * Farnraçãu na área da manutenção de nôvios, recepção e l:ilheteìra
Cada dia 4 valores até ao mdxirno de 2ü valores

FP = Experiência Profíslional: consíderando e ponrlerarrelo a execuçâo de ativìdades inerentes aq
posto de trabalho Ë ao grau de ccmpXexìdade das m*smàs, rlomeôdam{nte trabalhn na cla Receprao,
bilheteira, guia, montagern e desmontãgerìì de exposições. rïanutenção geral e segufãnça do navio
l- A|ìÕ -* -]"0 valores:

l,*Lr,i* Çij torrnçs r 11r;a l,;r:gri;ísl
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2 Anos - Í"5 valores;

3 Anss - 20 valores

Conheçinrentos

Linguas estrangeiras, nomeadanrente inglés, francês e espanhoì

Rede s de Fluidets d* Navios
Procedlmerltos de segurança em navir:s

lllanutenção geral de Naviçs

ldiornas- 5 valores

Outros conhecÍmentos .. 15 valotes

Os candidaÌos que obtenham unra valoração Ínferìor a 9,5 vaïores, no método de seleção acìma

referido {Avaliação Curricular}, eonsideram-se exrluídos do procedinrelrto, nãQ lhes sendo aplicado o

método seguinte.

2l A EnçevÍsta Proficsional de Seleção visa avaliar de íor*ra objetlva e sÌstemtática, a experiència

profissional e aspetÇs comportafilentais evideneìados durante a interaçËo estabelecidl entre

entrevistador p entrevistado, nome*damente os reíaeionados corn a capacìclade de contunicaçãn e

de relacionan'ìerlto ínterpessoai, a experiència, qualiÌicações e rnotivaçôes profìssionaìs, atraves de

riescrições comportãfiìentais ocnrrlclat ern situaçõer reais e vivenciadas peío candidato.

?.1, Çritérìos de avaliaçãc
Critério 1- Atitrrde: Avalia o ÇomportãÍïêrrtrr clo candidato Èí-n termos de cap*cidade de Ìrabalho em

equipa, capacidade de gestão cJe conflítos, tapaeidade rle persuasãrì, apresentação e confiança

(ponderação de 10%):

â) Atitucle desadequada * Classificaçãc': in:uficie nte {4 vak:resi

bl Atitude pouro adequada - Classifícação: reduzido {8 valores)

c) Atitude adequada * ÇÍassifieação: suficiente (L2 valores)

di Atitr^rde rnuÌto adequada * Ctassificação: hom (16 valores)

e) Àtitude excelente * Classificaçãa: elevado (20 valores).

eriÌério 2 - ConhecimÊntos, formação e rnotivação para o exercícis da função (ponderação de 209âi:

a) Àusência de conhecìme ntos / formação ou de mntìvaç*o'* ìnsufÌciente (4 valores)

[) Poucos conhecìrnentos / formaÇão ou nrotivaçôo - redueido (8 iralores)

c) Bons conhecÌnrÈntos / formraçãc e boa nrotivação - suficiente {12 valores)

d) lVìuito bons conheçimentos / fcirn'ração e nrotivação - bom (16 valores)

e) Ëxcelentes conlrecimentos ,/ forrnaçâo e motivação - elevado {20 valores}

CritériCI 3 - Experiência na área ern se çandldaìa iponderação de 45)ó):

f) .Ausênçia de experiêncìa - insufíciente (4 vatores)

S) Pouca experiência - reduzido {8 valores}

h) Ëxperiéncia Suficiente - suficiente (12 vaïoresl

i) Experiència relevante * hronr (16 valoresi
j) Grande experiència - elevado {20 valores)
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Critério 4 - Capaeidade de expressão, fluôncia verbal e correçãó do discursu - eoerência e clàreta

diseursiva. riüueua vocübrilêr, ffipacldade de corrìpreensfro e irtterpr€ïâção cias questôes colocac{ns

{ponderação de 25s/"i:

a) Diflculdade de expressão, comunicação ou interpretâçãa - ínsuÍicienÌe {4 vatores}

b) poucô càÌlacielacle eJe expressão, co.nunicâção ou iÌlterÍtretação - reduzido (8 valores)

c1 Capacicia<Je de expressão, comunicação ou interpretação *suÍiciente (12 valores)

cl) Boa capacidade de expressão, conlunìcação ou interpretação - tenr {16 valores}

e) Muito [loa capaeiclade de expresrão, üôrÌìilnicaçôo ou interpretação * Ëlevado {20 vaìores).

Classificação da entrevista prcfissional de seleção: A classíficação da Éntrevista profissional serà

obticla tela media aritmétÌcâ sirnples das çlassificações dos criterlus c{e avaliação-

cLAssrFrcAÇÃo rlruAt:
A ordenação finai clos can€lidãtos que cÕmpleÌÊm o procedimento resuïtará da médÍa aritnrética

poncle rada das ciassificações quantltativas dos métodss de seleção, que será expressa nâ eteaïa dÉ 0

a 20 valores e será efetuada através tlas seguÌntes fórmulas:

(f; = (0,40x4C)+ itì,60*EPSi
sendo:
fË - CJassificação FInal;

ÂC = ÀvalÍação Currirular;
ËP5 = Entrevìstã Profissitlnal de Seleção

Os candiçlaïos que obtenhem unra valoração lnferior a 9,50 vaìoret em qualquer dos rnétodos de

seleção {onsìderam-se excf uíclos da vaioração fina{"

Conr os resultados da classificação final clos caneÌidatos obtidos pela aplieaçÈo das fórmr:las

anteriores, çerá elaborada uma tista única com a ordenaçãc finaf dÊ tcìclos ns candìdatos"

Nada mais havendo à trâtÂr-, deu-se por encerr*da a râunião, da qual se lavrou a preseüte ãta, que

elepois de ìida e aprovada. vai ser rubricada e asslnada por ìÕdos os nretnbros do Jüri presentes.

Víana do Castelo, 15 de Maio de 201?.
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