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procedimento concursal na modalidade de contrato de trabalho sem termo - Assistente

Operacional - receção, guia, montagem e desmontagem de exposições, manutenção geral e

segurança do navio.

O Júri do concurso composto pelo Presidente, Sr. Nicolau Alves, chefe de serviço de manutenção,

bilheteira e segurança da Fundação Gil Eannes, FP e pelos vogais efetivos, Dra. Hirondina Machado,

chefe de divisão administrativa e de recursos humanos da Câmara Municipalde Viana do Castelo,

e Dr. José Manuel Lira, gerente da empresa Galima, Lda., reunido a 18 de março de 2022, no Navio

Museu Gil Eannes, Doca comercial,4900-321- Viana do Castelo, analisou e aprovou por unanimidade

os critérios de apreciação e ponderação dos fatores à seleção dos candidatos a preencher a um

posto de trabalho para um Assistente Operacional - receção, guia, montagem e desmontagem de

exposições, manutenção geral e segurança do navio na modalidade de contrato individual de

trabalho sem termo.

No método de seleção serão utilizados os seguintes critérios de apreciação e ponderação dos

fatores de avaliação:

1. Avaliação Curricular (AC):

l-.1 Fatores de Avaliação

r Habilitações Académicas (HA)

o Formação (F)

o Experiência Profissional (EP)

o Conhecimentos (C)

Critérios de apreciação e ponderação dos fatores de avaliação:

1) AvaliaçãoCurricular

Este método será valorado na escala de 0 a 20 valores seguindo a aplicação da fórmula

AC=HAB+F+EP+C
4

Sendo:
HAB =

Esco|aridadeobrigatóriaemfunçãodaidade-20va|ores

F = Formação na área da manutenção de navios; receção, faturação e outras áreas de interesse

Cadà-ìdia 4 valores até ao máximo de 20 valore ,' ,,,
tt,:'t | :: ':'rtl'

EP = Experiência Profissional: considerando e ponderando a execução de atividades inerentes

ao posto de trabalho e ao gráu de complexidade das mesrnas, nomeadamênte trabalho na

receção/bilheteira, guia, montagem e desmontagem de exposições, manutenção geral e

segurança do navio.

,:-.'' ',

Até1-ano-,10vãlorgs , ,,,.,.'t''t" ..r '': r:'r.''':r'-'

Mais de 1 ano e menos de 2 anos - 1"5 valores '' ': 
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Mais de 2 anos e menos de 3 anos - 20 valores

Conhecimentos
Línguas estrangeiras, nomeadamente inglês, espanhol ou francês

Redes de Fluídos de Navios

Procedimentos de segurança em navios

Manutenção geral de Navios

ldiomas - 5 valores

Outros conhecimentos - L5 valores

Os candidatos que obtenham uma valoração inferior a 9,5 valores' no método de seleção acima

referido (Avaliação Curricular), considerando-se excluídos do procedimento' não lhes sendo

aplicado o método seguinte.

2l A Entrevista Profissional de Seleção

Visa avaliar de forma objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos

comportamentos evidenciados durante a interação estabelecida entre entrevistador e

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

relacibnamento interpessoal, a experiência, qualificações e motivações profissionais,

através de descrições comportamentais ocorridas em situações reais e vivenciadas pelo

candidato.

2.1 Critérios de avaliação

Critério 1 - Atitude: avalia o comportamento do candidato em termos de capacidade de

trabalho em equipa, capacidade de gestão de conflitos, capacidade de persuasão'

apresentação e confiança (ponderação de 10%):

a) Atitude desadequada - classificação: insuficiente (4 valores)

b)Atitudepoucoadequada_c|assificação:reduzido(8va|ores)
c)Atitudeadequada-c|assificação:suficiente(12va|ores)
d)Atitudemuitoadequada-c|assificação:bom(1.6va|ores)
e)Atitudeexce|ente-classificação:e|evado(20va|ores)

critério 2 - conhecimentos, formação e motivação para o exercício da função

(ponderação de 2O%):

a) nlsência de conhecimentos / formação ou de motivação - insuficiente (4 valores)

b) Poucos conhecimentos / formação ou motivação - reduzido (8 valores)

c) Bons conhecimentos / formação ou motivação - suficient. 
111 "tl"t::Ì

dj Muito bons conhecimentos / formação e motivação - bom (L6 valores)

e) Excelentes conhecimentos / formação e motivação - elevado (20 valores)

critério 3 - Experiência na área que se candidata (ponderação de 45%)

a) Ausência de experiência - insuficiente (4 valores)

b) Pouca experiência - reduzido (8 valores)

c) Experiência suficiente - suficiente (1'2 valores)

d) Experiência relevante - bom (16 valores)

e) Grande experiência - elevado (20 valores)
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Critério 4 - Capacidade de expressão, fluência verbal e correção do discurso - coerência

e clareza discursiva, riqueza vocabular, capacidade de compreensão e interpretação das

questões colocadas (ponderação de 25%):

a) Dificuldade de expressão, comunicação ou interpretação - insuficiente (4 valores)

b) pouca capacidade de expressão, comunicação ou interpretação - reduzido (8

valores)
c) Capacidade de expressão, comunicação ou interpretação - suficiente (12 valores)

d) Boa capacidade de expressão, comunicação ou interpretação - bom (16 valores)

e) Muito boa capacidade de expressão, comunicação ou interpretação - elevado (20

valores)

Classificação da entrevista profissional de seleção: a classificação da entrevista profissional será

obtida pela média aritmética simples das classificações dos critérios de avaliação.

Classificacão Final:

A ordenação final dos candidatos que completem o procedimento resultará da média aritmética

ponderada das classificações quantitativas dos métodos de seleção, que será expressa na escala de

O a 20 valores e será efetuada através das seguintes fórmulas:

ft = (0,40*AC)+ (0,60xEPS)

sendo:
CF = Classificação Final;

AC = Avaliação Curricular;
EPS = Entrevista Profissional de Seleção

Os candidatos que obtenham uma valoração inferior a 9,50 valores em qualquer dos métodos de

seleção consideram-se excluídos da valoração final

Com os resultados da classificação final dos candidatos obtidos pela aplicação das fórmulas

anteriores, será elaborada uma lista única com a ordenação final de todos os candidatos.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que

depois de lida e aprovada, vai ser rubricada e assinada por todos os membros do Júri presentes.

Viana do Castelo, 18 de março de2022

Nicolau IVCS
I

te)

Navio Gil Eannes . Doca Comercial . 4900-321 Viana do Castelo . Tel. +351 258 809 710 . Tlm. 914 534707 . www.Íundacaogileannes.pt . e-mail: geral@fundacaogileannes.pÌ

Hirondina Machado
(1e vo$al efetivo)


