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PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM DESTINADO A TRABALHADORES COM OU sEM ViNcULo DE

EMPREGO PÚBLlco, PARA ocuPAçÃo, MEDTANTE A coNSTtTUçÃo DE RELAçÃo JURíDIçA DE

EMPREGo pÚnttco, NA MoDALTDADE DE coNTRATo DE TRABALHo em ruHçÕes púgLtcRs poR

TEMPO INDETERMINADO, DE 10 (DEZ) POSTOS DE TRABALHO PREV|STOS e ruÃO OCUPADOS, NA

GARREIRA E CATEGORIA DE ASSISTENTE OPERACTONAL, AFETOS A0 MAPA DE PESSOAL On OtneçÃO

REGIONAL DE DESPORTO.

Ata número um

----- Aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano dois mil e vinte, pelas nove horas e

quinze minutos, na sala de reuniões da Direção Regional de Desporto, reuniu o Júri do concurso

nomeado para o efeito, constituído pelo Doutor Luís Roberto Ornelas Gomes, Diretor de Serviços

de Gestão das lnfraestruturas Desportivas, na qualidade de presidente, Doutora Fabíola

Sardinha Alves Andrade, Chefe de Divisão de Administração das lnfraestruturas Desportivas e

Atividades, como vogal efetiva, que substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos, e

Maria Gilda França Velosa, Coordenadora Técnica de Recursos Humanos, na qualidade de

k
8

vogalefetiva

-------- A reunião teve como objetivo proceder à fixação dos parâmetros de avaliação, respetiva

ponderação, grelha classificativa e sistema de valoração final de cada método de seleçã0, nos

termos do disposto no n,0 2, alinea c), e no n.o 3 do artigo 14.0 e 15,0 da Portaria n.o 125-A1201g,

de 30 de abril,

---- Assim, ao abrigo daquelas disposiçoes, deliberou o Júri proceder à fixação dos

parâmetros de avaliação nos seguintes termos

-------- De acordo com o artigo 36,0, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP),

aprovada pela Lei n.o 3512014, de 20 de junho, na sua redação atual, conjugado com o n,o 2 do

artigo 16,0, do Decreto Legislativo Regional n.0 11120181M, de 3 de agosto, diploma que adaptou

à administração regionalautonoma da Madeira a LTFP, e os artigos 5,0 e 6.0 da Portaria n,o 125-

A12019, de 30 de abril, os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes:-

----- Métodos de Seleção: Aos candidatos sem relação jurídica de emprego público e aos

candidatos com relação jurídica de emprego público que não detenham a caneira/categoria

colocada a concurso, é aplicado:

------ Prova de conhecimentos (PC), como método de sereção obrigatorio;-
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----- Entrevista Profissional de Seleção (EPS), como método de seleção complementar. ----------

----- Aos candidatos que estejam a cumprir ou a executar a atribuiçã0, competência ou

atividade caracterizadoras dos postos de trabalho para cuja ocupação o procedimento concursal

é publicitado, são os seguintes

----- Avaliação Curricular (AC), como método de seleção obrigatorio;-

----- Entrevista Profissional de Seleção (EPS), como método de seleção complementar. ---------

----- Estes candidatos podem optar, no formulário de candidatura obrigatorio, cujo modelo será

anexado à presente ata, (Anexo l), pela realização da Prova de Conhecimentos em substituição

da Avaliação Curricular, em conformidade com o disposto no n.0 3 do artigo 36.0 da LTFP.

-:-- Cada um dos métodos de seleção é eliminatorio pela ordem enunciada na lei, quanto aos

obrigatórios, e pela ordem constante da publicitação quanto ao método complementar, E

excluído do procedimento o candidato que tenha obtido uma valoração inferior a 9,5 valores num

dos metodos de seleção, bem como a não comparência a qualquer um deles, não lhe sendo

aplicado o método de seleção seguinte, nos termos dos n,os 9 e 10 do artigo 9,0 da Portaria n.0

125-A12019, de 30 de abril

----- Face aos métodos de seleção a aplicar no presente procedimento concursal, e tendo em

conta as caraterísticas dos postos de trabalho a ocupar, habilitaçoes, área de formação

académica e condiçoes preferenciais, o Júri deliberou o seguinte

----- Prova de Conhecimentos (PC): Visa avaliar os conhecimentos académicos e/ou

profissionais e a capacidade para aplicar os mesmos a situações concretas no exercício das

funçÕes, correspondentes aos postos de trabalho a ocupar, incluindo o adequado conhecimento

da língua portuguesa

-------- A PC reveste a forma escrita, constituÍda por questÕes de escolha múltipla, de realização

individual e efetuada em suporte papel, sem consulta

-------- A PC tem a duração de 60 minutos e incide sobre o conhecimento da língua portuguesa, e

sobre os conhecimentos profissionais e a capacidade para a sua aplicação a situações

concretas, no exercício das funçoes, caraterizadoras dos postos de trabalho a ocupar,

designadamente, as constantes da seguinte legislação e manual

b
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-------- De caráter geral



s. WR.

REGIÃO DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SECRETARTA REGTONAL DE EDUCAçÃO, CtÊNC|A E TECNOLOGTA
DtREçÃO REGTONAL DE DESPORTO

------ a) Constituição da República Porluguesa, alterada pelas Leis constitucionais n,os 1182, de

30desetembro, 1/B9de8de julho, 1/92,de25denovembro, 1lg7,de20desetembro,112001,

de 12 de dezembro, 112004, de 24 de julho, e 112005, de 12 de agosto;

-------- b) Codigo do Procedimento Administrativo - Decreto-Lei n! 412015, de 7 de janeiro,

alterado pela Lei n.o7212020, de 16 de novembro;

----c) Lei Geraldo Trabalho em FunçÕes Públicas - anexa à Lei n,0 3512014, de 20 de junho,

alterada pelas Leis n.0s 84/2015, de7 de agosto, 1812016, de 20 de junho, 2512017, de 30 de

maio,7012017,de14deagosto,7312017,de16deagosto,4912018,de14deagosto, e7112018

de 31 de dezembro, adaptada a Região Autonoma da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional

n.o 11120181M, de 3 de agosto;

-------- d) Código do Trabalho - Lei n,0 712009, de 12 de fevereiro, na sua atual redaçã0, adaptado

à Região Autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional n.o 2112009/M, de 4 de

r+

agosto;

-----e) Organização e funcionamento do Xlll Governo Regional da Madeira - Decreto

Regulamentar Regional n.0 B-A/2019/M, de 19 de novembro, retificado pela declaração de

retificação n.0 59/2019, de 5 de dezembro, na sua atual redação;

----- f) Orgânica da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia - Decreto

Legislativo Regional n.o 2120201M, de 9 de janeiro;

---- g) Orgânica da Direção Regional de Desporto, aprovada pelo Decreto Regulamentar

Regional n.o 15120201M, de 02 de março;

--------h) Estrutura Nuclear da Direção Regional de Desporto - Portaria n.o 7212020, de 10 de

març0;

-------- De caráter específico (Manual):

----- a) Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho; ----------
b) Atendimento ao Público

------ Para a realização da prova escrita de conhecimentos poderá consultar o Manual, atrás

mencionado, que será disponibilizado na página eletronica da Direção Regional de Desporto,

(Anexo ll)

-------- A PC será classificada de 0 a 20 valores,

----- Para cada pergunta os candidatos apenas poderão assinalar uma resposta
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----* Mais do que uma resposta, resposta assinalada incorretamente, rasurada ou ausência de

resposta, será atribuída a pontuação de 0 valores.---

-------- As provas não poderão ser assinadas, sendo identificadas por uma numeraçâo

convencional a atribuir pelo Júri, a qual substitui o nome do candidato até que se encontre

completa a sua avaliaçã0, de acordo com o disposto na alínea a) do n.0 2 do artigo 8.0 da

Portaria n.o 125-A12019, de 30 de abril.

----- Avaliação Curricular (AC): Visa analisar a qualificação dos candidatos, designadamente,

a habilitação académica ou profissional percurso profissional, relevância da experiência

adquirida e da formaçâo realizada, tipo de funções exercidas e avaliação do desempenho obtida.

São considerados e ponderados os elementos de maior relevância para os postos de trabalho a

ocupar, designadamente: habilitação académica, formação profissional experiência profissional

geral e experiência profissional específica, todas relacionadas com o exercício das funçÕes a

concurso, e a avaliação do desempenho. Este método de seleção é avaliado de 0 a 20 valores, -
---- Para proceder à avaliaçã0, o Júri deliberou aplicar a seguinte formula

----- Em que

-------- AC = Avaliação Curricular;

-------- HA = Habilitação Académica;

-------- FP = Formação Profissional;

------ EP = Experiência Profissional; --------
------- AD = Avaliação de Desempenho

----- Nestes termos consideram-se

----- Habilitação Académica (HA): As de grau exigido à candidatura

----- 0s candidatos deverão ser detentores da escolaridade obrigatoria, a qual é determinada

em função da data de nascimento do candidato, no seguintes termos:

----- a)Até 31 de dezembro de 1966 - 4 anos de escolaridade;

-------- b) Ate 1 de janeiro de 1967 a 31 de dezembro de 1980 - ô anos de escolaridade; -------
----- c) De 1 de janeiro de 1981 até ao fim do ano letivo de 2008 - 9 anos de escolaridade;----

d)A partir do ano letivo de 200912010 - 12 anos de escolaridade

ïst

----- Para ponderação deste fator, o júri deliberou fixar as seguintes valoraçÕes:
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----- a) Habilitaçoes académicas de grau exigido à candidatura, consoante a data de

nascimento do candidato, nos termos descritos no ponto anterior, será de 1B valores;-

-------- b) Habilitaçoes académicas de grau superior às exigidas para o recrutamento, tendo por

base o ano de nascimento, será de 20 valores

----- Formação Profissional (FP): Neste parâmetro apenas serão consideradas as formações

na área de atividade específica para que é aberto o presente procedimento concursal, e serão

avaliadas de acordo com as pontuaçoes, partindo da nota 10, até ao limite de 20 valores,

distribuídos do seguinte modo:

a) Ausência de formação profissional 10 Valores

-------- b)Até 30 horas 16 Valores

c) Mais de 30 horas 20 Valores

Experiência Profissional (EP): Neste parâmetro será avaliado o exercício e a

experiência de determinadas funções, já desenvolvidas pelos candidatos, inerentes à categoria

de Assistente Operacional, e que se consideram importantes para o desempenho da mesma.---

Este parâmetro é avaliado em termos do tempo de exercício em funções caraterizadoras

dos postos de trabalho a ocupar, que será aferido da seguinte forma:

a)Sem experiência Profissional -0 Valores

b)Ate um ano ------- ---------------4 Valores

----- c) Experiência superior a 1 ano e até 2 anos

-------- d) Experiência superior a 2 anos e até 4 anos

e) Experiência superior a 4 anos e até 6 anos

-*-- f) Experiência superior a 6 anos e até B anos

-- 8 Valores

g) Experiência superior a 8 anos

.W

12 Valores

16 Valores

1B Valores

20 valores

-------- Só será considerado como tempo de experiência profissional o correspondente ao

desenvolvimento de funçoes equivalentes ao posto de trabalho a ocupar que se encontre

devidamente comprovado

----- Avaliação de Desempenho (AD): A avaliação de desempenho será aferida relativamente

aos três últimos ciclos de avaliação, em que o candidato cumpriu ou executou atribuiçoes ou

atividades idênticas às dos postos de trabalho a ocupar, cujos critérios de pontuação são os

seguintes:-

----- Ausência de Avaliação de Desempenho: ------- 0 Valores
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----- Desempenho lnadequado: --------- ----------4 Valores

----- Desempenho Adequado:

----- Desempenho Relevante:

-:--- Desempenho Excelente:

----- Na ausência de avaliação de desempenho, por razões não imputáveis ao candidato será

atribuída a avaliação de 12 valores

------ Entrevista Profissional de Seleção (EPS): Visa avaliar, de forma objetiva e sistemática,

a experiência profissional a aquisição de conhecimentos, competências e aspetos

comportamentais evidenciados durante a interação estabelecida entre os entrevistadores e o

entrevistado, nomeadamente, os relacionados com a capacidade de Relação lnterpessoal e

Comunicaçã0, Motivação, Sentido de Responsabilidade, Tolerância à Pressão e Contrariedades

e Trabalho de Equipa e Cooperaçã0, e terá a duração de 30 minutos.

----- Este método é avaliado segundo os níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente,

Reduzido e lnsuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as classificaçoes de 20,1ô,12,

I e 4 valores.

------ Para efeitos de aplicação do presente método de seleçã0, o Júri estabeleceu os seguintes

fatores:

Sentido Crítico (SC);

Motivação (M);

Capacidade de Expressão e Fluência Verbal (CEFV);

Experiência Profissional (EP)

------ Nestes termos consideram-se:

----- Sentido Crítico (SC) - Visa avaliar e ponderar a capacidade de raciocínio, sequência

lógica e iniciativa perante contextos de trabalho apresentados, bem como a opinião

fundamentada sobre as questões suscitadas, classificado do seguinte modo

---- Elevado: 20 valores - Excelente capacidade de reflexão e critica, evidenciando elevada

competência para o desempenho das funçÕes dos postos de trabalho a ocupar,

----Bom: 16 valores - Capacidade de reflexão e crítica, satisfazendo mais do que a exigível

s.

&,
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16 Valores

20 Valores

para o normaldesempenho das funções dos postos de trabalho a ocupar;
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------Suficiente: 12 valores - Capacidade de reflexão e crítica, consideradas regulares e de

nível satisfatorio, atendendo ao normal desempenho das funções dos postos de trabalho a

0cupar;

---- Reduzido: I valores - Capacidade de reflexão e crítica consideradas limitadas e de nível

reduzido, atendendo ao normal desempenho das funçÕes dos postos de trabalho a ocupar;-----

----- lnsuficiente: 4 valores - Capacidade de reflexão e crítica, que não satisfaz minimamente

as exigências dos postos de trabalho a ocupar

----- Motivação (M) - Pretende-se correlacionar as motivaçÕes dos candidatos face ao

conteúdo e exigência dos postos de trabalho a ocupar, classificada do seguinte modo:

----- Elevada: 20 valores - Quando evidencia elevado interesse e vocação para o exercício de

funçÕes na área de atuação dos postos de trabalho a ocupar,

------Boa: 16 valores - Quando evidencia muito interesse e vocação para o exercício de

funções na área de atuação dos postos de trabalho a ocupar;---

-----Suficiente: 12 valores - Quando evidencia razoável interesse e vocação para o exercício

de funções na área de atuação dos postos de trabalho a ocupar;

----- Reduzida: B valores - Quando evidencia muito pouco interesse e vocação para o exercício

de funçoes na área de atuação dos postos de trabalho a ocupar;

------ lnsuficiente: 4 valores - Quando não evidencia qualquer interesse e vocação para o

exercício de funçoes na área de atuação dos postos de trabalho a ocupar.--

----- Capacidade de Expressão e Fluência Verbal (CEFV) - Avaliará a fluência verbal,

coerência e riqueza da expressão verbal e nível de construção frásica, classiÍicada do seguinte

modo:

---- Elevada 20 valores - Expressão muito fluente e clara, com acentuada riqueza vocabular e

elevado nível de construção de frases;--

-*---Boa: 16 valores - Expressão oral clara, com vocabulário rico e bom nível de construção

Írásica;----

-----Suficiente: 12 valores - Razoável expressão oral e suficientemente clara, com média

riqueza vocabular;

----- Reduzida: 8 valores - Limitação na expressão oral, pouco clara e com muito pouca riqueza

s

++

vocabular;



s. R.

REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SEcRETARTA REGTONAL DE EDUCAçÃO, CtÊNCtA E TECNOLOGTA
D|REçÃO REG|ONAL DE DESPORTO b

,,+!4------ lnsuficiente: 4 valores - Muito limitada na expressão oral com exposição das questoes

forma pouco clara

----- Experiência Profissional (EP): - Enquadramento do candidato, com vista a avaliar a

experiência profissional e a capacidade de adaptação aos postos de trabalho a ocupar,

classificado do seguinte modo

---- Elevada: 20 valores - Revela grande experiência em atividades relevantes para o exercício

das funções, com profundos conhecimentos profissionais da atividade em causa, permitindo

prognosticar elevada capacidade de adaptação ao trabalho,--------

----Boa: 16 valores - Revela experiência em atividades relevantes para o exercício das

funções, com bons conhecimentos profissionais da atividade em causa, permitindo prognosticar

grande capacidade de adaptação ao trabalh

----Suficiente: 12 valores - Revela alguma experiência em atividades relevantes para o

exercício das funçoes, com conhecimentos profissionais da atividade em causa permitindo

prognosticar satisfatoria capacidade de adaptação ao trabalho;

----- Reduzida: 8 valores; - Revela pouca experiência em atividades relevantes para o exercício

das funçÕes, poucos conhecimentos profissionais da atividade em causa, permitindo

prognosticar insuficientes capacidades de adaptação ao trabalho;

------ lnsuficiente: 4 valores - Revela ausência de experiência em atividades relevantes para o

exercício das funçoes, poucos conhecimentos profissionais da atividade em causa, permitindo

prognosticar fraca capacidade de adaptação ao trabalho.-

-------- A classificação deste metodo resultará da media aritmetica dos resultados obtidos em

cada fator

----- Ordenação Final (OF): O Júri, em conformidade com o previsto no n.o 2 do artigo 5.0 e no

n,0 2 do artigo 6,0 da Portaria n.0 125-412019, de 30 de abril, deliberou, por unanimidade que as

ponderaçÕes a utilizar relativamente a cada método de seleção atrás referido, para efeitos de

valoração final serão as seguintes:---------

----- Prova de Conhecimentos - 70%;

---- Entrevista Profissional de Seleção - 30%

---- Para os eventuais candidatos que preencham os requisitos previstos no n,0 2 do artigo

36.0, da LTFP, e que não afastem, por escrito, na candidatura, a aplicação do método obrigatorio
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contemplado na alínea a) dessa mesma norrna, serão utilizadas as ponderaçÕes

inframencionadas para efeitos de valoração final

Avaliação Curricular - 7 0%:

Entrevista Profissional de Seleção - 30%

Seguidamente foi decidido que a ordenação final dos candidatos que completem o

procedimento será efetuada de acordo com a escala classificativa de 0 a 20 valores, em

resultado da média aritmética ponderada das classificações quantitativas obtidas em cada

método de seleção, ou seja, através das seguintes formulas, consoante os casos:

a) OF = PC x70o/o + EPS x 30%

Em que:

0F = Ordenação Final;-

PC = Prova de Conhecimentos;

EPS = Entrevista ProÍissional de Seleção

b)OF=ACx70%+EPSx30%

Em que

OF - Ordenação Final;--

AC - Avaliação Cunicular;--------

EPS - Entrevista Profissionalde Seleçã0.

Mais deliberou o Júri que, em situaçoes de igualdade de valoração entre candidatos,

aplicar-se-á o disposto no artigo 27,0 da Portaria n.o 125-A12019, de 30 de abril, sendo que, na

eventualidade de uma vez esgotados os critérios legalmente fixados, subsistir a situação de

empate, recorrer-se-á ao critério da ordem crescente da idade dos candidatos

Motivos de Exclusão: são motivos de exclusão do presente procedimento:

a) Não possuir os requisitos gerais e especiais definidos no aviso de abertura;

b)A não comparência dos candidatos a qualquer um dos métodos de seleção que exija a

sua presença;

c) A obtenção de uma valoração inferior a g, 5 valores em qualquer método de seleção

aplicado, não sendo, neste caso, aplicado o método seguinte;

d) Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eretronico.

De seguida o Júri procedeu à elaboração do projeto de aviso de abertura do presente

procedimento concursalque se anexa à presenta ata (Anexo lll)
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---- Nada mais havendo a tratar, o Júri deu por encerrada a presente reunião, da qual se

lavrou esta ata que, depois de lida, vai ser assinada e rubricada por todos os seus membros, ---

0 Presi

tJ

LuÍs Roberto Ornelas Go

Vogal

Fabíola Sard Andrade

Vogal Efetiva

aria G rança losa
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ANEXO I
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FORMULARIO DE CANDIDATURA A PROCEDIMENTO CONCURSAL
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Código da publicitação do procedimento Código de candidato

JORAM

BEP.RAM

Carreira Categoria

Area de atividade Referência (quando aplicável)

RJEP por tempo indeterminado

RJEP por tempo determinado

RJEP por tempo determinável

Nome completo:

Data de nascimento:

Nacionalidade:

N.o ldentificação Fiscal:

N.o BI/Caftão Cidadão:

I Sexo: Masculino Feminino{-j
L*Á

Validade:

Morada:

Código Postal:

Concelho de residência:

Localidade:

ll Rua das Hortas n." 28 a 34 .9050-024 Funchal ll Tel.: (+351) 291 203820

ll www.madeira.gov.pt/drd . drd@madeira,gov,pt ll NIPC: ô71 000 497



Telefone: Telemóvelr

Endereço eletrónico:

Comunicações por telefone ou correio eletrónico:
Na ausência de indicação será considerado SIM

SIM NÃO

Assinale o quadrado apropriado:

01

o2

o3

Menos de 4 anos de
escolaridade

4 anos de escolaridade
(1.o ciclo do ensino básico)

6 anos de escolaridade
(2.o ciclo do ensino básico)

9.o ano (3.o ciclo do ensino
básico)

08 Bacharelato

09 Licenciatura

10 Pós-graduação

11 Mestrado

12 Doutoramento

13 Curso, de. especialização
tecnologrca

99 Habilitação ignorada

O5 11.o ano

Cg fZ,o ano (ensino secundário)

^- Curso tecnológico /profissíonal/v' 
outros (nível III) (x)

(*) Nível III: Nível de qualificação da formação (c/ equivalência ao ensino secundário)

2.1. Identifique o curso e /ou área de formação:

2,2. Indique cursos de pós-graduação, mestrado ou doutoramento:

3.1. Titular de relação jurídica de emprego público? Sim Não

3.2. Em caso negativo passe diretamente ao ponto 4, deste formulário.

Em caso afirmativo, especifique qual a sua situação:

ll Rua das Hortas n." 28 a 34 .9050-024 Funchal ll TeÍ.: (+3S1) 291 203820

3.2.1. Nomeação

Definitiva

Transitória por tempo determinado

Transitória por tempo determinável

3.2.2. Contrato Tempo indeterminado

Tempo determinado

Tempo determinável

ll www.madeira.gov.pt/drd . drd@madeira.gov.pl ll NIPC: 67'1 000 497
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3.2.3. Situação atual

Em exercício de funções

Em licença

Em SME

Outra

9,2,4, órgão ou serviço onde exerce ou por último exerceu funções:

3.2.5. Carreira e categoria detidas:

3,2,6. Atividade exercida ou que por último exerceu no órgão ou serviço:

3,2.7. Avaliação de desempenho (últimos três biénios/avaliações):

Biénio

Biénio

Biénio

Menção quantitativa

Menção quantitativa

Menção quantitativa

4.1. Funções exercidas, diretamente relacionadas com o posto de trabalho a que se candidata:

Funções Data
Início Fim

4.2. Outras funções e atividades exercidas:

ll Rua das Hortas n." 2B â 34.9050-024 Funchal ll ïet.: (+1511 291 203820

llwww.madeira.gov.pt/dÍd . drd@madejra.gov.pt ll NtpC: 671 000 497
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No caso de a publicitação permitir a candidatura sem o grau académico exigido, indique a
formação ou experiência profissional substitutiva.

Se está a cumprir ou a executar a atribuição, competência ou atividade caracterizadoras do(s)
posto(s) de trabalho em causa ou, encontrando-se em situação de requalificação, imediatamente
antes tenha desempenhado aquela atribuição, competência ou atividade e pretende usar da
pferrooatiYq de_qf"Ast?mç"n_tp_ dq...m-étodo_g!e sslecão obriqa!órig nos termos do n.o 3 do artigo
36,o da LTFP e do n.o 2 do aftigo 16.o do Decreto Legislativo Regional n.o lU2018/M, de 3 de
agosto, assinale a seguinte declaração:

" Declaro que afasto o método de seleção obrrgatório, Avaliação curricular, e opto pelo

método de seleção Prova de conhecimentoC'.

F,O*

"Declaro que reúno os requisitos previstos no artigo l7,o da LTFP g se for o caso, os

requisÌtos exigrdos na subalínea u) da alínea d) do n,o 7 do artigo 79,o da Poftaria
n,o 725-A/2O79, de 3O/O4'.

ll Rua das Hortas n." 28 a 34 '9050-024 Funchal ll Tel.: (+3St) 251 203820

Sim Não

ll www.madeira.gov.pudrd . drd@madeira.gov.pt ll NIPC: 671 000 497



Caso lhe tenha sido reconhecido, legalmente, algum grau de incapacidade, indique se
de meios / condições especiais para a realização dos métodos de seleção.

"Declaro que são verdadeiras as informações acima prestadas",

Localidade: Data:

Assinatura

Documentos que anexa à candidatura:

Currículo

Certificado de habilitações

Comprovativos de formação
(Quantidade )
Decfaração (subalínea ii) da
alínea d) do n.o 7 do artigo lg,o
da Portaria n.o 725-A/2O79t
30/04) (x)

Outros:

(*) Identificação do vínculo de emprego público detido, quando exista, bem como da carreira e categoria de que seja titular, da posição
remuneratória que detém nessa data, da atividade que executa e do órgão ou serviço onde exerce fun!ões.

ll Rua das Hortas n." 28 a 34 .9050-024 Funchal ll Tet,: (+3St) 291 203820

ll www.madeira.gov.pt/drd . drd@madeìra.gov.pt ll NtpC: 671 000 497
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ATENDIMENTO AO PUBLICO

Qualidade de serviço

Para a melhoria da qualidade dos serviços prestados aos clientes/utentes

contribuem todas as áreas, departamentos da organização.

Area administrativa; recursos humanos, financeira e principalmente a área em

que fez o primeiro contacto com o cliente/utente: o Atendimento.

Componentes das atividades de serviço

Um serviço é composto de

Serviço Base;

Serviço Complementar

Os serviços complementares constituem "o fator de diferença" na perceção do

nível de qualidade de prestação do serviço.

Os serviços complementares estão mais diretamente influenciados pelo fator

Humano:

A amabilidade;

A disponibilidade;

A transmissão de informação fidedigna;

O acompanhamento do cliente/utente;

O meio ambiente do acolhimento ao cliente

2
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Para o sucesso de uma atividade de serviços

O trabalhador deve:

Assegurar um nível de qualidade próximo da excelênciapara o serviço de

base;

Assegurar um nível de qualidade próximo da excelênciapara os serviços

complementares obrigatórios;

Implementar um segundo serviço opcional, se necessário. Os serviços

complementares opcionais devem dirigir-se as necessidades dos

clientes/utentes e ser funcionais.

Acolhimento e importância da primeira impressão

Os seguranças, as rececionistas, os contínuos e os porteiros são os responsáveis

pelo acolhimento dos clientes. No geral, estão num local específico "recepção" e

devem ouvir, informar, guiar, explicar e orientar os clientes.

O acolhimento é o veículo da imagem de marca de uma organizaçã,o, pois é

através do acolhimento que transita não só a comunicação, a informação, como

também a acçã,o comercial e a imagem da instituigão/empresa para a qual

trabalhamos.

"A primeira impressão é quase sempre a melhor"

E nos primeiros minutos que nem sempre parecem importantes e que, no entanto,

dão a primeira impressão, a primeira prova de qualidade ou de não qualidade dos

serviços prestados. È nos primeiros minutos que se instaura um clima de simpatia

ou de antipatia.

1
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0 que são os clientes/utentes?

Cliente interior: é a essência de cada pessoa, suas dimensões interiores, seu

estado de espírito, que interferem diretamente na postura de atendimento.

Cliente interno: considerados todos os colaboradores do local de trabalho, que

utilizam-se dos seus serviços mutuamente e que mantêm uma interdependência

na busca das soluções para o cliente externo.

Cliente externo: é aquele que usufrui dos bens e serviços da Direção Regional

de Desporto.

Enfatiza-se então, a importância das relações interpessoais no ambiente de

trabalho, para que as decisões sejam tomadas em conjunto, tendo como foco o

cliente externo.

As expetativas dos clientes/utentes e a função atendimento

Os clientes/utentes são sobretudo sensíveis aos seguintes aspetos

Forma de atendimento;

Eficácia dos serviços;

Rapidez de atendimento;

Or ganização dos serviços;

Variedade dos serviços;

Simpatia, amabilidade e interesse pelos problemas;

Clareza das respostas;

Facilidade de comunicação pelo telefone.

4
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Oqueéoatendimento?

O atendimento corresponde ao ato ou efeito de atender, ou seja, ao ato de cuidar,

de prestar atenção às pessoas que recebemos ou mantemos contacto.

O atendimento requer, de quem pratica, muita responsabilidade e um estado de

espírito baseado na competência e gentileza.

O atendimento é uma função específica em muitas empresas/organizações.

Quem atende clientes /utentes tem que acrescentar valor ao serviço que presta.

o cliente/utente valoriza um atendimento em que é ouvido, aconselhado e

servido.

O atendimento é um elo importante na corrente de relacionamento entre uma

organização e o cliente /utente, e devido à sua importância estratégica, deve ser

reahzada por profi ssionais competentes, conscientes e motivados.

Para que serve o atendimento?

Rececionar - receber as pessoas, passar uma imagem positiva e prestar um

bom servigo;

Informar - esclarecer dúvidas;

Orientar - indicar opções e ajudar a tomar decisões;

Filtrar - diagnosticar as necessidades dos utentes/clientes;

Amenízar - acalmar os ânimos e fazer esperar;

Agilizar - evitar perda de tempo.

Comportamento pessoal

"Comportamento é o conjunto de atitudes e reações do indivíduo em face ao

meio social" (Ferreira, I99g).

ffi
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o "equilíbrio" do colaborador, a sua autoridade sobre si próprio, o "dominar-se",

o seu comportamento pessoal é considerado de grande importância.

O profissional do atendimento

A principal função do profissional que atende é representar a organizaçáo junto

aos clientes/utentes, fornecendo informações, esclarecendo dúvidas,

solucionando problemas, enfim, dispensar um tratamento que gere satisfação,

segÌrança e tranquilidade ao cliente.

Comportar-se como um profissional do atendimento é:

Conhecer bem a organizaçáo e os seus serviços, isto é, é fundamental ter

conhecimento sobre a instituição para a qual trabalhamos tais como:

A missão;

Os valores;

A estrutura organizacional;

As atividades dos empregados da sua unidade;

Conhecer bem a suas funções;

Conhecer bem os bens, serviços e as informações com que se lida;

Ser bem aquilo que se é, ou seja, usar positivamente o seu estilo pessoal;

Ter vontade de ser cadavez melhor no desempenho da sua função;

Respeitar a pessoa do cliente/utente.

Tais informações são relevantes para um atendimento eficaz e efiqiçnle

Um profissional de atendimento é efrcnz no desempenho da sua funçãoo
quando:

As primeiras necessidades e/ou problemas do cliente/utente forem

resolvidas;

neclÃo

ffi
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Os interesses da instituição forem salvaguardados;

O profissional de atendimento ficou satisfeito consigo próprio.

Com fazer um atendimento de qualidade

Com muito cuidado, vontade, profissionalismo, respeitando e valorizando o

cliente/utente, e lembrando-se sempre que, ao iniciar um atendimento, deve-se

dedicar um tempo para ouvir o que as pessoas têm a dizer.

Devemos considerar os sentimentos das pessoas (nervosismo, desânimo, etc.) e

compreender a sua importância para nós e para a nossa instituição.

Para realizar um bom atendimento é necessário:

Aperfeiçoamento contínuo

Segurança: Ao transmitir informações deve ter conhecimento sobre as

funções, as normas e os procedimentos da organização;

Ouvir: Não é possível atender sem antes saber o que atender. É necessário

ouvir o que o cliente/utente tem a dizer para estabelecer uma comunicação

sem desgaste;

Falar: Depois de ouvir atentamente, é necessiírio falar, para se estabelecer

o processo de comunicação. Quando um profissional de atendimento

transmite uma informação ao cliente/utente, deve utrlizar uma linguagem

adequada, evitando termos técnicos, siglas, gírias, enÍìm ser claro,

objetivo, respeitando o nível de compreensão do cliente/utente;

Perceber: os gestos, as expressões faciais e a postura do cliente/utente

são ricos em mensagens, que se percebidas auxiliarão a sua compreensão.

As pessoas são diferentes umas das outras. Por esta razão a perceção é um

J.f'&
+-w
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fator fundamental. E através dela que conseguimos captar as diferentes

reações e assim dispensar um tratamento individual e único.

Caraterísticas básicas para um bom atendimento:

Saber trabalhar em equipa;

Ter espírito aberto às mudanças;

Ter iniciativa;

Ser eficaz;

Ser ágil;

Ter disponibilidade;

Ter bom humor;

Ser gentil;

Ser rápido, porém tranquilo;

Ter um tom de voz adequado;

Ser cordial (capacidade de ser amável);

Ser paciente;

Ser comunicativo;

Estar ciente que presta serviços (trabalha para os outros).

Atendimento presencial :

Cumprimente os clientes/utentes. Nada mais negativo do que se sentir

ignorado. o'Bom dia", "Boa tarde" "até logo" demonstram qualidade e

educação;

Inicie a conversa com uma atitude amigável e prestativa;

Ouça o cliente/utente com atenção, e não interrompa bruscamente. É

importante confirmar as informações recebidas quando os clientes/utentes

lhe der oportunidade;

Durante o atendimento nunca atenda o telemóvel;

8
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Trate todos com igualdade e cortesiar

Sorria, porque quando sorrimos a nossa voz se torna mais simpática;

Respeite sempre os clientes/utentes de atendimento preferencial, como

idosos, grávidas, deÍìcientes e crianças, adolescentes;

Sempre que atender a um cliente/utente, esqueça seus problemas pessoais;

Não coma enquanto estiver a exercer as funções de atendimento. O som

de chiclete, ou pastilha é percebido e pode ser interpretado como desleixo

da sua parte;

Evite bocejar, ou qualquer outro som desagradável, evitando ser

considerado mal-educado;

Seja proativo pergunte ao cliente/utente "Em que posso ajudar?";

Corte todas as conversas pessoais ao telefone enquanto aguarda;

Na presença de clientes/utentes evite discutir assuntos profissionais ou

pessoais;

Não dê informações sobre clientes/utentes, empregados, etc.;

Conduza os clientes/utentes, sempre que necessário, ao destino,

caminhando um pouco à frente para indicar o caminho, mas sem lhes dar

totalmente as costas;

Sempre que possível trate o cliente/utente pelo nome antecedido pelo

título com que ela se identificou, (Dr, professor etc.);

Se o cliente/utente não se identificar trate sempre por senhor o por

senhora;

Não fìque remexendo papéis, nem falando ao telefone enquanto atende o

cliente/utente;

Nunca diga " ele não se encontra" ou "ele não chegou ainda" diga apenas

"ele não está";

Fale corretamente, de maneira clara e compreensível;

Use um tom moderado em relação à sua voz, não fale alto nem baixo;

9
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Dê as informações de maneirarfryrdae correta;

Se não tiver a resposta de imediato, procure a solução rapidamente e dê

um retorno ao cliente/utente. Jamais deixe o cliente/utente sem resposta;

Evite termos tais como: o'eu acho"; "possivelmente" ou .o talvez,,;

Ao finalizar o atendimento, despeça-se com frases gentis: " Teúa um

bom dia, senhor" " até logo" continuamos à sua disposição',.

Apresentação pessoal:

A aparência pessoal é um aspeto importante para criar uma relação de

proximidade e confiança entre as pessoas;

cuidar da aparência, no que diz respeito a higiene e à apresentação

pessoal;

vestir-se de tal maneira que as pessoas possam identificá-lo como

representante da instituição. Se possível, uniforme ou o crachá (em lugar

visível);

Manter as unhas limpas e se usar perfumes, devem ser neutros.

Atendimentos diferenciados

Idosos

Dedique-lhes toda atenção, providencie um lugar confortável para que eles

possam sentar-se. Encaminhe-os o mais rápido que puder.

Portadores de deficiência física

Perceba o tipo de limitação e procure ajudá-los da melhor maneira possível.

Indique um funcionário específico para acompanhá-lo. Se o cliente/utente usar

muletas, acomode-o em um lugar confortável e resolva a situação para ele.

l0
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Defïciência visual

Procure fornecer todas as informações de que ele necessita. Ofereça-se para

preencher formulários ou documentos. E se for encaminhá-lo para outro lugar

não o segure pelo braço, ofereça o seu braço.

Mulheres grávidas

Procure levar em conta as suas dificuldades

Crianças

Trate-as com respeito e gentileza. Procure não constrangê-las. Ofereça-lhes todas

as informações.

Pessoa não alfabetizadas

Evite expressões de censura. Dê a informação necessária

Atitudes em relação a clientes/utentes nervosos

Com clientes/utentes mal-educados, mantenha a sua classe e postura e

tente acalmá-lo;

Jamais o interrompa, discuta, grite, ou seja agressivo;

Deixe que o cliente/utente fale tudo sem interromper, ouvindo-o

atentamente;

Não proporcione a discussão e coloque-se em situação de confronto;

Anote as causas da insatisfação do cliente/utente, mostrando com isso

respeito ao problema e credibilidade no assunto;

Encaminhe o assunto (solução), de forma a evitar que o cliente/utente se

sinta menos importante fazendo com que o problema aumente.

lt
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Situações possíveis:

Nota: Estas atitudes servem também para o contacto direto pelo telefone.

Atitudes quando o cliente não entende:

Concentrar-se para entender o que ele realmente quer, ou, exatamente o

que ele não está entendendo (ou concordando) e o porquê;

Se necessário, explicar novamente, de outra maneira, até que ele entenda;

Se tiver dificuldade, procurar ajuda com o seu superior;

Evitar, sempre que possível, que ele saia sem entender ou concordar com a

resolução;

Após a correção e/ou solução de algum problema, contactar o cliente e

certificar-se de sua satisfação.

Pecados do atendimento

São atitudes que jamais devem ocorrer durante o atendimento:

Aparentar má vontade;

Evidenciar desdém;

Ter atitudes de "robotismo";

Promover o'Jogo de responsabilidades" (síndrome do "vai-pra-lá" e "vai-

pra-cët");

Má vontade;

Quando o cliente/utente falar alto ou
gritar

Falar baixo e pausadamente

Quando o cliente/utente estiver irritado Manter a calma
Quando o cliente/utente desafiar Não aceitar/ignorar o desafio
Quando o cliente/utente ameaçar Dizer-lhe que é possível resolver o

problema sem a necessidade de ação
externa

Quando o cliente/utente ofender Drzer que compreende, que gostaria
que lhe desse uma oportunidade para
aiudá-lo

t2
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Falar com o cliente/utente ou perto dele sobre assuntos particulares ou de

problemas relativos ao trabalho;

Fazer comentários sobre colegas de trabalho, produtos ou serviços nas

dependências de circulação dos clientes/utentes;

Dividir a atenção no atendimento entre clientes/utentes e os colegas;

Debruçar-se nas paredes ou balcões, mesmo quando o cliente/utente não

está, pois esta atitude impede que haja aproximação;

Comer na frente do cliente/utente;

Utilizar expressões consideradas "chavões" quando estiver conversando

com o cliente/utente do tipo:

o Gritar para pedir algo;

o Bocejar ou ter atitudes apáticas na frente do cliente/utente;

o Sentir-se muito íntimo do cliente/utente, a ponto de lhe pedir algo

pessoal;

o Usar o cliente/utente como desabafo dos problemas pessoais;

o Lamentar ou reclamar diante do cliente/utente;

ATENDIMENTO TELEFÓNICO

O telefone é indicado para tratar de assuntos urgentes; transmitir ordens ou

informações simples.

O telefone não é indicado para tratar de assuntos importantes sem carácter de

urgência; transmitir ordens que interessem a um grande número de pessoas;

transmitir informações complexas ou dados numéricos; transmitir informações

que comprometam a instituição; convocar reuniões com pessoas extemas à

instituição.
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A simpatia dos utentes pode ganhar-se ou perder-se por motivos tão

insignificantes como eficiência de um serviço telefónico ou negligência no

funcionamento do mesmo.

O atendimento telefónico é muito importante para a imagem da instituição, em

alguns casos, é através do telefone que os utentes estabelecem o primeiro

contacto com a instituição.

A importância do telefone como primeira imagem começa pela voz (o timbre)

tendo influência no primeiro contacto porque leva a imagem ao interlocutor.

No estabelecimento de relações interpessoais, elementos tão ricos e poderosos,

como a expressão gestual e o contacto visual, estão ausentes ao telefone.

No atendimento telefónico de cliente, sob uma ótica de personalização, é

necessário saber manifestar interesse e compreensão pele situação do

cliente/utente, de forma a responder efrcazmente às suas necessidades. Assim

sendo, a transmissão de uma imagem de amabilidade e eficácia adquire uma

particular importância.

O telefone e a imagem da instituição

Esta imagem depende da:

Da maneira de enunciar a instituição;

Do tom, voz, articulação;

Da precisão, prontidão, veracidade das respostas.

A compreensão da mensagem

O telefone permite a troca de informação, esclarecimentos, resolução de assuntos

urgentes e a rentabilidade do tempo de trabalho.

_W
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Assim, o profïssional de atendimento deve SABER ESCUTAR, demonstrando

atenção através da emissão de pequenas interjeições. A adoção das atitudes de

investigação e reformulação contribui eficazmente para a empatia na relação,

para além de constituírem duas formas de dar e receber feedback, (retorno).

A emissão da resposta

A mensagem deve ser:

Clara;

Concisa e objetiva;

Precisa.

A finalização

A mensagem deve ser:

Frase amável e conclusiva;

Fidelização do cliente/utente

As etapas da comunicação telefónica

Um telefonema requer mais concentração do que uma conversa ao vivo. Sendo

assim torna-se necessário respeitar algumas regras de atendimento:

Acolher:

- Saber apresentar-se de uma forma personalizada;

- Levar o interlocutor a apresentar-se.

Compreender:

- O pedido completo;

- Escutar ativamente;

- Fazer falar o interlocutor e tomar notas;

- Responder às necessidades do interlocutor;

l5



REcrÃo ^:;'ffi^ MADETRA
GOVERNO REGIONAL

SEoRETARIA REctoNAL oe eoucnçÃo, crÊructR E TECNoLoGtA
olneçÃo REGIoNAL DE DESpoRTo

&
W

- Saber Concluir;

- Saber desligar.

Formas de melhorar o atendimento:

Atender prontamente diminui a impaciência contribuindo para a, eficiência

e agilidade da Instituição;

Identificar o serviço quando atende o telefone;

Estar informado para poder responder às questões apresentadas;

Saber exprimir-se com clareza;

Usar uma linguagem agradâvel, amável, simples e clara;

Dever ter boa dicção. As hesitações causam má impressão;

Falar num ritmo adequado;

Respirar convenientemente ;

Ser expressivo: não falar de forma monocórdica;

Não falar muito alto;

Articular bem as palavras;

Perceber o que esperam os interlocutores;

Nunca utilize expressões como se tivesse intimidade com o cliente;

A conduta, a atitude de quem atende, mesmo pelo telefone, ó percebida

pelo cliente;

Sorria ao telefone, demonstre que o telefonema foi recebido com simpatia;

Sempre que falar ao telefone, esqueça os seus problemas pessoais. A sua

voz deve estar calma e agradëwel, mesmo que esteja sobrecarregado de

trabalho;

Não deixe ninguém interrompê-lo quando estiver com um cliente ao

telefone;
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Não hesite em pedir para o cliente repetir ou falar um pouco mais alto,

sempre que for necessário.

Não confie na memória: anote todos os recados e direcione-os a quem

precisa recebê-los o mais rápido possível;

Encaminhar conectamente a chamada.

Expressões a evitar:

Diga;

Sim?;

Quem fala?;

Quem está ao telefone?;

Espere;

Não desligues;

Fale mais alto ou baixo;

Não percebo nada;

Fale mais devagar.

O que nunca deve dizer:

O Sr. X não está. Saiu para almoçar e ainda não voltou;

O Sr. X foi tomar café, dentro de momentos já estará;

Neste momento ninguém atende;

Hein?;

Só um minutinho, sim?;

Espere um bocadinho, sim?.

Preparação das chamadas:

Tenha sempre um bloco de notas à mão;
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Faça uma nota das principais coisas que deseja referir e de quaisquer

referências que possam ajudar;

Assegure-se que está a falar com a pessoa correcta;

Identifi que-se correctamente ;

Exponha as suas ideias e dúvidas com clareza e de forma consciente;

Ouça com atenção;

Diga à pessoa aquilo que deseja que ela faça;

Indague que acção (se for caso disso) deverá empreender; verifique

sobretudo os nomes, moradas e números de telefone de todos os géneros;

Nunca seja incorrecto;

Complete a chamada de modo decisivo.

Deixar mensagens num atendedor de chamadas:

Se tiver de deixar mensagem num atendedor de chamadas, as notas que

fez previamente sobre aquilo que deseja dizer serão uma excelente ajuda

Diga o seu nome o número de telefone e assunto da chamada, mas não

se esqueça de dizer também:

o A data e hora da sua chamada (ajuda o receptor quando este consulta

as mensagens

o Aquilo que agradecia que o destinatário fizesse (ex: telefonar para si

ou aguardar que o contacte de novo.)

o Assegure que os nomes, moradas e números de telefone estão claras,

repetindo-os se necessário. É frustrante para o destinatário não poder

corresponder à chamada.

w
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PROTOCOLO AO TELEFONE

Tratamento social e precedências

Pessoas de categorias hierárquicas diferentes: a pessoa de menor categoria espera

que o secretariado passe a ligação ao superior hierárquico.

Pessoas da mesma categoria hierárquica: a pessoa que fez a ligação é que espera,

havendo no entanto a possibilidade das secretárias passarem em simultâneo a

chamada para os seus superiores hierárquicos, ou seja, colocarem os superiores

em linha ao mesmo tempo.

Quando durante uma conversa, a ligação telefónica cai, a pessoa que fez a

ligação deve voltar a ligar. A outra pessoa pode até nem saber para onde

telefonar.

Quando um superior telefona a uma pessoa que lhe é inferior através das

secretárias de ambos, este deve estar ao telefone antes da secretária do superior

passar a chamada ao seu chefe.

Quem faz a chamada, espera em linha. Claro que esta regra só se aplica entre

pessoas do mesmo nível hierárquico. Mas, se quem pediu a chamada, entretanto,

atendeu outro telefone directo, ou saiu do gabinete, a pess oa para quem a

secretária ligou e que está à espera em linha, pode desligar ao fim de 30 segundos

e aguardar nova ligação.

w
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AS ATITUDES DE COMUNICAÇÃO

ATITUDE ENIFICAZES

A Passividade

A passividade implica:

Medo de se envolver, de que resulta submissão aos outros,

inexpressividade;

Tendência a evitar a todo o custo os conflitos: de que resulta demissão,

Presença de contradições ou de oposições.

Consequências negativas da passividade

C omunic aç ã,o inefrcaz;

Tensão acumulada;

Perdas de tempo e de eficácia;

Degradação das relações interpessoais

A agressividade

O agressivo procura

Dominar os outros (abuso de direito, tendência a minimizar o

interlocutor);

Valorizar-se à custa dos outros (ex.: ignorando o desvalorizando

sistematicamente o que os outros fazem).

Consequências negativas da agressividade:

Atitude de vingança e agressividade por parte dos outros;

Dispêndio excessivo de energia;
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E
Comportamento agressivo gera nos outros: agressividade, cólera e desejo

de vingança.

Assertividade

Assertividade signifìca

Defender os seus direitos;

Respeitando os direitos dos outros;

Dando a sua opinião sem reservas;

Afirmar-se sem receios:

o De forma serena e construtiva;

o Exprimindo a sua verdade pessoal;

o Exprimindo as suas ideias e os seus gostos

Comportamentos afirmativos

Recusar pedidos;

Exprimir sentimentos positivos;

Exprimir sentimentos negativos justificados;

Defender legítimos direitos;

Exprimir opiniões pessoais;

Dar sobretudo importância aos factos;

Saber lidar com a crítica.

As críticas

Para desenvolver um comportamento assertivo face às críticas é necessário

Rejeitar a ideia de termos sempre de agradar a todos;

Admitir que não somos perfeitos e que muitas vezes effamos;

Reconhecer os nossos limites;

2l
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Como lidar com críticas justificadas:

o (as criticas justificadas são informações úteis que os outros nos

transmitem e que nos podem ajudar a desenvolver).

Como lidar com as críticas injustifïcadas:

Face à crítica é importante detetar rapidamente se

O ataque é pessoal;

E feito de má-fé;

Outro exprime a sua maldade;

- Pedir ao interlocutor maior precisão recusando as pressões. Assim, em

caso de "agressão pura", deve-se afirmar uma posição sem ceder uma

polegada ao interlocutor;

- Recusar as apreciações dos outros como veredictos irrefutáveis.

Para tratar uma reclamação:

Com clientes/ utentes mal-educados, mantenha a sua classe e postura e

tente acalmá-los. Jamais o interrompa, discuta, grite, ou seja agressivo

com eles;

Ouvir atentamente a reclamação;

Demonstrar interesse;

Mostrar disponibilidade para resolver o problema;

Falar sempre com calma;

Tomar apontamentos;

Não emitir opiniões precipitadas;

Não se justifique;

Não contra-ataque;

Não se desculpe;

Não guarde um silêncio passivo;

necrÃo

-re
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Diante de erros e problemas:

Admitir o erïo, o mais rápido possível e sem evasivas;

Pedir desculpas;

Corrigir o sÍro imediatamente, ou dizer quando vai corrigi-lo;

Dizer QIIEM e COMO vai corrigir o problema;

Explicar o que ocoÍïeu) evitando justifìcar.

W
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SEGURANÇA, HIGIENE E SAT]DE NO TRABALHO

Importância da prevenção de acidente de trabalho

Consequências das lesões profissionais

Conceitos - IN "Segurança e Higiene no Trabalho no contexto do sistema
Português de Ensino" João Paulo Sousa, IDICT, doc. Distribuído no Seminário,
no Funchal, a22 dezembro de 1998.

w

PLANO HUMANO PLANO MATERIAL

SINISTRADO
Sofrimento físico Perda de parte do salário

Sofrimento moral
Diminuição do potencial
profissional

FAMÍLIA Sofrimento moral
Difi culdades financerras

Preocupações

COLEGAS

Mal-estar Perda de tempo

Inquietação
Perda de prémios de
produção

Pânico no caso de

acidentes graves
Irregularidades ou
excesso de trabalho

EMPRESA

Afetação do clima
psicológico

Paragem de máquinas
Perda de produção

Afetação da imagem da
empresa

Deterioração da máquina
Atrasos de fabricação

Problemas sociais
Formação do substituto
Maiores preços de custo

PAÍS

Diminuição do potencial
humano

Perda de produção

Aumento de inválidos
Aumento dos custos de
produção
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Segurança no trabalho - conjunto de metodologias adequadas à prevenção de

acidentes de trabalho, tendo como principal campo de ação o reconhecimento e

controlo dos riscos associados aos componentes materiais do trabalho.

Higiene no trabalho - conjunto de metodologias não médicas necessárias á

prevenção das doenças profissionais, tendo como principal campo de ação o

controlo da exposição aos agentes físicos, químicos e biológicos presentes nas

componentes matérias de trabalho. Esta abordagem assenta fundamentalmente

em técnicas que incidem sobre o ambiente de trabalho.

Risco profissional - possibilidade de um trabalhador sofra um dano provocado

pelo trabalho que desenvolve. Para quantificar um risco valorizam-se

conjuntamente a probabilidade de ocorrência do dano e a sua gravidade.

Serviços de prevenção - conjunto de meios humanos e materiais necessários

para desenvolver no local de trabalho as atividades preventivas, com o objetivo

de garantir a adequada proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores e a

integração desta função nos diversos níveis de decisão da empresa, serviços ou

organizaçáo. Estes seruiços podem ser organizados adotando as modalidades de

serviços intemos, serviços externos e serviços interempresas.

Sistema de prevenção de risco profïssionais - sistema que visa a efetivação do

direito à segurança e à proteção da saúde no local de trabalho por via das

salvaguarda da coerência de medidas e da eficácia de intervenção das entidades

públicas, privadas ou cooperativas que exercem, naquele âmbito, competências

nas ârea da regulamentação, licenciamento, certificação, normalização,

investigação, formação, informação, consulta e participação, serviços técnicos de

prevenção e vigilância da saúde e inspeção.

#,&
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Sistema educativo - conjunto de meios pelo qual se concretiza o direito à

educação que se exprime pela garantia de uma permanente ação formativa

orientada para favorecer o desenvolvimento global da personalidade, o progresso

social e a democratizaçã,o da sociedade.

Toxicologia - estudo dos efeitos adversos causados pelos agentes químicos e

biológicos nos organismos vivos.

Trabalhador - pessoa singular que, mediante retribuição, se obriga a prestar

serviço a uma entidade empregadora, incluindo a Administração Públicas.

Entidade Empregadora - pessoa singular ou coletiva comum ou mais

trabalhadores ao seu serviço e responsável pela empresa.

Doença profïssional - dano ou alteração da saúde causados por condições

nocivas presentes nos componentes materiais do trabalho.

Perfil de formação - documento elaborado com base em perfis proÍìssionais,

servindo de suporte à conceção de programas de formação, contendo, os

objetivos, a organrzação da formação, a duração da formação e as competências a

obter diretamente da formação.

Perfil profïssional descrição do conjunto de competências, atitudes e

comportamentos necessários para exercer as funções próprias de um grupo de

profissões afins, de ma profissão ou de um posto de trabalho.

Princípios gerais de prevenção:

! Evitar os riscos;
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D Avaliar os riscos que não podem ser evitados;

I Combater os riscos na origem;

! Adaptar o trabalho ao Homem, agindo sobre a conceção, a organízação e os

métodos de trabalho e de produção;

! Realizar estes objetivos tendo em conta o estádio da evolução da tócnica;

! De uma maneira geral, substituir tudo o que é perigoso pelo que é isento de

perigo ou menos perigoso;

! A prevenção dos riscos deve integrar-se num sistema coerente que abranja a

produção, a organização, as condições de trabalho e o diálogo social;

n Adotar prioritariamente as medidas de proteção coletiva, recorïendo às

medidas de proteção individual unicamente no caso de a situação impossibilitar

qualquer outra altern ativ a;

! Formar e informar os trabalhadores.
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Aviso

1. Em cumprimento do disposto no artigo 33.'da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas

(adiante designada por LTFP), aprovada pela Lei n.' 3512014, de 20 de junho, retificada pela

Declaração de retificação n.o 37-A12014, de 79 de agosto, e alterada pelas Leis n! 82-812014,

de 31 de dezembro,84l20l5, de 7 de agosto, 1812016, de 20 de juúo, 4212016, de 28 de

dezembro, 2512017, de 30 de maio, 7012017 , de 14 de agosto,73l2017, de 16 de agosto,49l20l8,

de 14 de agosto e 7Il20I8 de 31 de dezembro, e pelo Decreto-Lei n." 612019 de 14 de janeiro,

dos artigos 13.o,14." e 16.o do Decreto Legislativo Regional n.' l1l2018/M, de 3 de agosto, do

artigo n.o 44." do Decreto Legislativo Regional n." 1-N20201M, de 31 de janeiro, conjugado

com o artigo I l.o da Portaria n." 125-N2019, de 30 de abril, torna -se publico, por Despacho de

18 de dezembro de 2020, do Diretor Regional de Desporto, emitido no uso dos poderes

delegados por Despacho n.o 20812020, de 29 de maio, publicado no JORAM, II série, n.o 109,

de 5 de junho, se encontra aberto pelo prazo de dez dias úteis, a contar da datade publicação do

presente aviso na II Série do Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, procedimento

concursal comum, para ocupação, mediante a constituição de relação jurídica de emprego

público, na modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado, de 10 postos de

trabalho previstos e não ocupados, na categoria de Assistente Operacional, da carreira de

Assistente operacional, no mapa de pessoal da Direção Regional de Desporto.

2. O presente procedimento concursal foi autorizado pelo Despacho de Sua Excelência o Vice-

-Presidente do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares, de27 de outubro de 2020, que

aprova o Mapa Regional Consolidado de Recrutamento para os serviços e organismos da

Administração Pública Regional, referente ao ano de2020.

3. Legislação aplicável: Lei n." 3512014, de 20 de junho, retiÍicada pela Declaração de

retificação n." 37 -N2014, de 19 de agosto, e alterada pelas Leis n.o 82 -812014, de 31 de

dezembro, 84/2015, de 7 de agosto, 1812016, de20 de junho, 4212016, de 28 de dezembro,

2512017, de 30 de maio, 7012017, de 14 de agosto,73l20l7, de 16 de agosto, 49/2018, de 14 de

agosto e 7ll20l8 de 31 de dezembro e pelo Decreto-Lei n." 612019 de 14 de janeiro, adaptado

à Região Autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional n.. IIl21lg/M, de 3 de

agosto, Portaria n." I25-A/20I9, de 30 de abril, e Decreto-Lei n.o 2gl200l,de 3 de fevereiro,
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adaptado à Região Autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo Regionaln." 2512001/M, de

24 de agosto, Decreto-Lei n." 412075, de 7 de janeiro, alterado pela Lei n." 7212020, de 16 de

novembro e Decreto Regulamentar n.o 1412008, de 31 de julho.

4. Prazo de validade: o procedimento concursal é válido para preenchimento dos postos de

trabalho a ocupar epara efeitos previstos no n.o 3 e 6 do artigo 30." da Portaria n." 125-N2019,

de 30 de abril.

5. Identificação e caratenzação do posto de trabalho:

5.1 Área funcional: Pretende-se recrutar dez trabalhadores com funções de complexidade

funcional do grau 1, caneira/categoria de assistente operacional, com o conteúdo funcional

descrito no anexo à LTFP, nos termos do n.o 2 do artigo 88.'da referida Lei, a desenvolver na

Sede da Direção Regional de Desporto e Infraestruturas Desportivas, nas seguintes áreas de

atividade:

- Atendimento ao Público;

- Limpeza e manutenção;

- Funções de abertura e encerramento;

- Controle de entrada e saídas de utentes;

- Montagem e desmontagem de equipamentos;

- Carregamento de materiais;

- Receção e entrega de correspondência.

5.2Local de trabalho: Sede da Direção Regional de Desporto e Infraestruturas Desportivas sob

a sua gestão.

6. Posição remuneratória: O posicionamento remuneratório do trabalhador recrutado numa das

posições remuneratórias da categoria de Assistente Operacional, da carreira de Assistente

Operacional, terâ em conta o preceituado no artigo 38." da LTFP, podendo recorrer-se ao

mecanismo de negociação, de acordo com o artigo 44.o do Decreto Legislativo Regional n.o 1-

Al2020lM de 31 de janeiro, retificado pela Declaração de Retificação n) 912020, de 20 de

fevereiro, tendo lugar após o tsrmo do procedimento concursal. A posição remuneratória de

referência é a 4.o posição da carreira de Assistente Operacional, correspondente ao nível
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remuneratóno 4 databela remuneratória única, constante do anexo da Portaria n.' 1553-C 12008,

de 31 de dezembro, atualizada nos termos do Decreto-Lei n.o 10-812020, de 20 de março.

7. Requisitos de admissão:

7.1. Requisitos gerais: Os candidatos devem reunir cumulativamente os requisitos previstos no

artigo 17.' da LTFP, a saber:

a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, por convenção

internacional ou por lei especial;

b) 18 anos de idade completos;

c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o exercício daquelas a

que propõe desempeúar;

d) Robustez fisíca e perfil psíquico indispensáveis ao exercício de funções;

e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

7.2. Requisitos especiais de admissão:

Deter a escolaridade obrigatória de acordo com a idade.

8. No presente procedimento concursal não é obrigatória a existência de uma relação jurídica

de emprego público, previamente estabelecida.

9. Nos termos da alínea k) do n.'4 do artigo 1l.o da Portaria n.o 125-N2019, de 30 de abril, não

podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se encontrem integrados na carreira de

assistente operacional, sejam titulares da categoria e, não se encontrando em mobilidade,

ocupem postos de trabalho previstos no mapa de pessoal do órgão ou serviço, idênticos ao posto

de trabalho para cuja ocupação se publicita o procedimento.

10. Formalização de candidaturas:

10.1. A candidatura é formalizada, sob pena de exclusão, através de preenchimento obrigatório

do formulário de candidatura, disponível na secretaria desta Direção Regional sito na Rua das

Hortas, n.o 28 a 34,9050-024 Funchal ou poderão ser descarregados na página eletrónica desta

Direção Regional em www.madeira.sov.ptldrd. na página eletrónica da Bolsa de Emprego

Público da Região Autónoma da Madeira em https://bep.madeira.gov.ptHome/Ofertas/fo. 4s
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candidaturas poderão ser entregues pessoalmente, durante as horas de atendimento da secretari a)

de2.oa 6." das 09h30 às 12h00 e das 14h30 às 17h00, na Direção Regional de Desporto sito na

Rua das Hortas, n.o 28 a 34, 9050-024 Funchal, ou através de carta registada com aviso de

receção para a mesma morada, endereçada ao Diretor Regional de Desporto, devendo a sua

expedição ocorrer até ao termo do prazo fixado para a entrega de candidaturas, não sendo

consideradas as que apresentem data de registo posterior. Não serão aceites candidaturas

enviadas por correio eletrónico.

I0.2. O formulário de candidatura devidamente preenchido, datado e assinado, deve ser

acompanhado dos seguintes documentos:

a) Fotocópia legível do certificado de habilitações literárias;

b) Currículo detalhado e aítalizado, dele devendo constar os seguintes elementos: nome,

morada, contatos, número de bilhete de identidade ou cartão do cidadão, habilitações literárias,

funções que exerceu ou exerce, bem como os respetivos períodos de duração e atividades

relevantes, como a formação profissional detida, com a indicação da entidade promotora, data

da frequência e duração (horas), datado e assinado;

c) Fotocópia dos cursos de formação profissional frequentados, relacionados com o conteúdo

funcional;

10.3. No caso de o candidato já ser detentor de relação jurídica de emprego público por tempo

indeterminado, deverá apresentar para além dos documentos mencionados nas alíneas a), b) e

c) do ponto I0.2, a seguinte documentação:

a) Declaração emitida pelo Serviço a que o candidato pertence, devidamente atuahzada, da qual

conste a modalidade de relação jurídica de emprego público que detém, o tempo de execução

de atividades inerentes ao posto de trabalho e o grau de complexidade das mesmas;

b) Declaração de conteúdo funcional emitida pelo Serviço a que o candidato se encontre afeto,

devidamente atuahzada, da qual conste a atividade que se encontra a exercer;

c) Declaração emitida pelo Serviço a que o candidato pertence, com menção aos três últimos

ciclos de avaliação ou sendo o caso, a indicação dos motivos de ausência de avaliação.

10.4. Os candidatos que sejam trabalhadores da Secretaria Regional de Educação, Ciência e

Tecnologia, ficam dispensados da entrega dos documentos comprovativos dos factos indicados

4
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no cuffículo profissional, desde que expressamente refiram que os mesmos se encontram

arquivados no processo individual.

10.5. O júri pode exigir aos candidatos a apresentação de documentos comprovativos de factos

por eles referidos, que possam relevar para apreciação do seu mérito, e que se encontrem

defi cientemente comprovados.

10.6. A não apresentação dos documentos exigidos determina a exclusão dos candidatos do

procedimento concursal, nos termos do n.o 8 do artigo 20." daPortaria n.' 125-N2019, de 30 de

abril.

10.7. Nos termos do Decreto-Lei n.o 291200I, de 3 de fevereiro, e para efeitos de admissão ao

procedimento concursal, os candidatos com deficiência devem declarar, no requerimento de

admissão, sob compromisso de honra, o respetivo grau de incapacidade, o tipo de deÍiciência e

os meios de comunicação/expressão a utílizar no processo de seleção, nos termos do diploma

mencionado.

10.8. As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas nos termos da Lei.

11. Métodos de seleção: Os métodos de seleção obrigatórios a utilizar neste procedimento

concursal são os definidos nas alíneas a) do n.o 7 e2 d,o artigo 36.o do anexo da Lei n." 3512014,

de 20 de junho, de acordo com o estipulado no n.o 2 do artigo 16.o do Decreto Legislativo

Regional n.'IIl20I8/M, de 3 de agosto,

11'1' Como método de seleção complementar aos métodos de seleção obrigatórios acima

referidos serâutllizada a entrevista profissional de seleção, nos termos d,a alinea a) do n." 1 do

artigo 6.o da Portaria n.' 725-A12019, de 30 de abril.

12. os métodos de seleção, adotados e respetivas ponderações, são os seguintes:

I2.1. A Prova de Conhecimentos (PC), a realizar- -se numa única fase, visa avaliar os

conhecimentos académicos e/ou profissionais, e a capacidade para aplicar os mesmos a

situações concretas no exercício de determinação função incluindo o adequado coúecimento

5
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da língua portuguesa, constantes da legislação mencionada no ponto 16 do presente aviso. A

prova de conhecimentos será de forma escrita revestindo natureza teórica, constituída por

questões de escolha múltipla, de realizaçáo individual e efetuada em suporte papel, sem consulta

e terâ a duração máxima de 60 minutos.

I2.2. Aponderação aúihzar na PC, e na EPS é a seguinte:

- Prova de Conhecimentos - 10%

- Entrevista profissional de seleção - 30%

13. Para os candidatos que preencham os requisitos do n.o 2 do artigo 36.o da LTFP, os métodos

de seleção obrigatórios, se não forem afastados por escrito no formulário de candidatura, são os

seguintes:

13.1. A Avaliação Curricular (AC) que visa analisar a qualificação dos candidatos, ponderando

os elementos de maior relevância para o posto de trabalho a ocupaÍ designadamente, habilitação

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

formação rcalizada, tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho obtida.

13.2. A ponderação autihzar na AC e na EPS é a seguinte

- Avaliação Curricular - 70%

- Entrevista profìssional de seleção - 30%

14. A Entrevista Profissional de Seleção (EPS) visa avaliar, a experiência profissional e aspetos

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

relacionamento interpessoal sendo apreciados os fatores: "Capacidade de Relação Interpessoal

e Comunicaçáo", "Motivação", "Sentido de Responsabilidade", "Tolerância à Pressão e

Contrariedades "e "Trabalho de Equipa e Cooperação". Terá a duração de 30 minutos e uma

ponderação final de 30%.

15. Cada um dos métodos de seleção é eliminatório pela ordem enunciada na lei, quanto aos

obrigatórios, e pela ordem constante da publicitação quanto ao método complementar. É

excluído do procedimento o candidato que tenha obtido uma valoração inferior a 9,5 valores

num dos métodos de seleção, bem como a não comparência a qualquer um dos métodos de

6
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seleção, não lhe sendo aplicado o método de seleção seguinte, nos termos dos n.o' 9 e 1

artigo 9.o da Portaria n." I25-N2019, de 30 de abril.

16. A prova de conhecimentos será de forma escrita revestindo naturezateórica, constituída por

questões de escolha múltipla, de realização individual e efetuada em suporte papel, sem consulta

e terâ a duração máxima de 60 minutos, versando essencialmente sobre os seguintes temas:

De caráter geral:

a) Constituição da República Portuguesa, alteradapelas Leis constitucionais n.o' 7182, de 30 de

setembro, 1/89 de 8 de julho, ll92,de25 de novembro, Il97,de20 de setembro, ll200L,de

12 de dezembro,112004, de24 de julho, e 712005, de 12 de agosto;

b) Código do Procedimento Administrativo - Decreto-Lei nf 412015, de 7 de janeiro, alterado

pela Lei n." 1212020, de 16 de novembro;

c) Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas - anexa à Lei n.o 3512014, de 20 de junho,

alterada pelas Leis n. 8412015, de 7 de agosto, 1812016, de 20 de juúo, 2512011, de 30 de

maio,70l20l7, de 14 de agosto,73l20l7, de 16 de agosto, 4912018, de 14 de agosto, e

7ll20l8 de 3l de dezembro, adaptada à Região Autónoma da Madeira pelo Decreto

Legislativo Regional n." 1ll20l8/M, de 3 de agosto;

d) Código do Trabalho - Lei n." 712009,de 12 de fevereiro, na sua atual redação, adaptado à

Região Autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional n." 21120091lú. de 4 de

agosto;

e) Organização e funcionamento do XIII Governo Regional da Madeira - Decreto

Regulamentar Regional n." 8-N2019lM, de 19 de novembro, retificado pela declaração de

retificação n.' 5912019, de 5 de dezembro, na sua atual redação;

f) Orgânica da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia - Decreto Legislativo

Regional n." 2120201M, de 9 de janeiro;

g) Orgânica da Direção Regional de Desporto, aprovada pelo Decreto Regulamentar Regional

n." 1512020/M, de 02 de março;

h) Estrutura Nuclear da Direção Regional de Desporto - Portaria n! 7212020, de 10 de março;

Devem ser consideradas todas as atualizações e alterações que, entretanto, veúam, a ser

efetuadas à legislação indicada no presente aviso até à data da publicação do presente aviso.

do
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De carácter específico:

a) Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho;

b) Atendimento ao Público.

Será disponibilizada na página eletrónica desta Direção

www. rnadeira. eoy.pt/drd. n a ëtr ea referente ao pro cedimento concursal.

17. Na valoração dos métodos de seleção são adotadas diferentes escalas de classificação, de

acordo com a especificidade de cada método, sendo os resultados convertidos para a escala de

0 a20 valores.

18. A ordenação final (OF) dos candidatos que completem o procedimento é efetuada de acordo

com a escala classificativa de 0 a 20 valores, em resultado da média aritmética ponderada das

classificações quantitativas obtidas em cada método de seleção e será efetuada através das

seguintes formulas, consoante os casos:

9P: (PCx70%+EPSx30%)

Sendo:

OF: Ordenação Final

PC: Prova de Conhecimentos

EPS : Entrevista Profissional de Seleção

gP: (ACx70%+EPSx30%)

Sendo:

OF: Ordenação Final

AC : Avaliação Curricular

EPS : Entrevista Profissional de Seleção

18.1. Em caso de igualdade de valoração, observar-se-á o disposto no artigo 27 .o da Portaria n.o

125-N20I9, de 30 de abril. Subsistindo empate na valoração prevalece o critério de ordem

crescente da idade dos candidatos.

18.2. A lista de ordenação final dos candidatos é unitária ainda que, neste procedimento

concursal, lhes tenha sido aplicando diferentes métodos de seleção.

w ,\
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Susana Gouveia Machado Vilhena Andrade - Chefe de Divisão de

Humanos.

Vogais Suplentes:

Maria Gilda França Velosa - Coordenadora Técnica;

Francisco Gil Alves Femandes - Técnico Superior.

23. A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após homologação, ó afixada na sede da

Direção Regional de Desporto sito na Rua das Hortas, n." 28 a 34, 9050-024 Funchal e

disponibilizada através da pâgina eletrónica desta Direção Regional em

www.madeira.eov.ptldrd, na ârea referente ao procedimento concursal, sendo ainda publicado

um aviso na II Séria do Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira (JORAM), com a

informação referente à sua publicitação.

24. Os candidatos incluindo os que tenham sido excluídos no decurso da aplicação dos métodos

de seleção, são notificados do ato de homologação da lista de ordenação final, por uma das

formas indicadas no ponto 20 do presente aviso.

Direção Regional de Desporto,

O Diretor Regional de Desporto, David João Rodrigues Gomes

ìfr
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PRoCEDIMENTo coNcuRsAt coMUM DESTINADo A TRABALHADoRES coM oU sEM víNcuLo DE EMPREGo púBuco,

PARA ocuPAçÃo, MEoIANTE A coNsrtrutçÃo DE RELAçÃo JURíDtcA DE EMpRËGo púBuco, NA MoDALTDADE DE
coNTRATo DE TRABALHo EM FUNçÕE5 PÚBttcAs PoR TEMpo TNDETERM|NADo, DE ro (DEzl posros DE TRABALHo

PREvlSÌos E NÃo ocuPADos, NA cARREtRA E CATE6oRtA DE AsstsrENTE opERActoNAL AFETos Ao MApA DE pEssoAt
DA DIREçÃO REGIONAL DE DESPORTO.

AVALIAçÃO CURRICULAR (AC) (13.1 do ponto 13)

AVAI,IAçÃO CI,JRRICULAR (AC)

+FP+EP+
70%-AC= + (40%*EPl ++

CRITÉRJ0S DE P0NTUAÇÃo DA AVALIAÇÃO CI'RRICTJLAR

Habilitação Académica (HA) 45%

Formação Profi ssional (FP) t0%

Experiência Profi ssional (EP) 40%

AVAIIAçÃO
CTJRRJCTJI,AR

(AC)

Avaliação do Desempenho (AD) 5o/o

Partindo da nota 0 até ao limite de 20 valores TOTAL

AVALTAçÃO CrjRRrCrjr,AR (AC)

RIDADE OBRIGATÓRIA

Habilitações Académicas de grau exigido à candidatura, consoante a data
de nascimento do candidato I 8 valores

HÁBILITAçÃO
ACADÉMICA

(HA)
Habilitações acdémicas de grau superior às exigidas para o recÌutamento,

tendo por base o ano de nascimento 20 valores

Partindo da nota l8 até ao limite de 20 valores TOTAL

FORMAçÃO
PROFISSIONAL

(rP)

AçÕEs DE ToRMÁçÃo Df, FoRMAÇÃo DE ATTVIDADE EsPEcÍFIcA

Ausência de formação profissional 10 valores

Até 30 horas I 6 valores

Mais de 30 horas 20 valores

Partindo da nota 10, até ao limite de 20 valores TOTAL

EXPERÉNCIA
PROFISSIONAL

(EP)

AVALIAçÃO DOS PARÂMETROS DO EXERCÍCIO E A EXPERTÊNCIA DE FTINçÕES

Sem Experiência Profi ssional 0 valores

Até um ano 4 valores

Experiência superior a I ano e até 2 anos 8 valores

Experiência superior a 2 anos e até 4 anos I 2 vaÌores

Experiência superior a 4 anos e até 6 anos I 6 valores

Experiência superior a 6 anos e até 8 anos I 8 valores

Experiência supenor a 8 anos 20 valores

Partindo da nola 4, até ao limite de 20 valores TOTAL



I"

20t7t20183 Clclos Avaliativos,ilìtr 2013/2014 2013t2016

0 valoresAusência de Avaliação de

Desempenho

4 valoresDesempenho InadequadoÍl
8 valoresDesempenho Adequado

16 valoresDesempenho Relevante

20 valoresDesempenho Excelenteiïfl

TOTALPartindo da nota 0, até ao limite de 20 valores

Funchal,

O Presidente do

Júri,

A l.u Vogal
efetiva,

A 2.e Vogal
efetiva,
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OCUPADOS,

PROCEDIMENTO coNcURSAL COMUM ADESTINADO coMTRABALHADORES SEMOU DEVINCULO EMPREGO PÚBLICO,OCUPPARA MEDIANTEAÇÃO, A DEcoNsTrTUrçÃo RELAçÃO DEJURIDICA EMPREGO NAPÚBLIco, MODALIDADE DEDECONTRATO EMTRABALHO PúnlrcasFUNÇÕES POR TEMPO INDETERMIN DEADO, 0 POSTOS@nz) DE TRABALHOEPREVISTOS AON CARREIRANA CAE DETEGORIA ISTENTEASS AFETOSOPERACIONAL MAPAO DEA PESSOALDA REGIONALDIREÇÃO DE DESPORTO.

ENTREVISTA PROFTSSTONAL DE SELEÇÃO prsl eoNTO 14)

SENTTDO CRÍTrCO (SC) INSUFICIENTE REDUZIDO SUFICIENTE BOM ELEVADO SUBTOTAL

PONTUAÇÃO
PREVÌSTA (4) (8) (12) (16) (20)
ATzuBUÍDA

MOTTVAÇÂO (M) INSUFICIENTE REDUZIDA SUFICIENTE BOA ELEVADA SUBTOTAL

PONTUAÇÃO
PREVISTA (4) (8) (t2) (16) (20)
ATzuBUÍDA

CAPACIDADU Or N:TPNPSSÃõ TTFETCII
VERBAL (CEFV) INSUFICIENTE REDUZIDA SUFICIENTE BOA ELEVADA SUBTOTAL

PONTUAÇÃO
PREVISTA (4) (8) (12) (16) (20)
ATRIBUÍDA

INSUFICIENTE REDUZIDA SUFICIENTE BOA ELEVADA AL
PREVÌSTA (4) (8) (12) (16) (20)PONTUAÇÃO
ATRIBUÍDA

* VALOR TOTAL DA ENTREVIST

APRECIAçÃO DO JURI:

Funchal,

O Presidente do Júri,

A 1." Vogal efetiva,

A 2." Vogal efetiva,

* Valor Total da Entrevista (Vte1 = 5r61o,rl + Subtotal + Subtotal + Subtotal/4
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PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM DESTINADO A TRABALHADORES COM OU SEM VíNCULO DE EMPREGO
púBltco, IARA ocupAçÃo, MEDTANTE A coNsnrurçÃo DE RELAçÃo JURíDtcA DE EMnREGo púBllco, NA

MoDAUDADE DE coNTRATo DE TRABALHo EM ruruçÕes púelrcns poR TEMpo tNDETERMINADo, DE 10 (DEz)

Posros DE TRABALHo pREvtsros r ruÃo ocupADos, NA cARRETRA E CATEGoRTA DE AsstsrENTE opERActoNAt
AFEToS Ao MAIA DE pEssoAL on olneçÃo REGIoNAL DE DEspoRTo.

PROVA DE CONHECIMENTOS (PC) (12.1do ponto 12)

CANDIDATO:

qUESTIONÁRIO velronçÃo DAs REsPosTAs rorurunçÃo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.4

15

L6

77

18

19

20

21,

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM DESTINADO A TRABALHADORES COM OU SEM VíNCULO DE EMPREGO

PÚBLtco, eARA ocupAçÃo, MEDTANTE A coNsnrurçÃo DE RELAçÃo JURíDtcA DE EMeREGo púBLtco, NA
MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNçÕES pÚeHCAS pOR TEMPO |NDETERM|NADO, DE 10 (DEZ)

POSTOS DE TRABALHO PREVISTOS E NÃO OCUPADOS, NA CARREIRA E CATEGoRIA DE AssIsTENTE oPERACIoNAL
AFETOS AO MAPA DE PESSOAL DA D|REçÃO REGTONAL DE DESPORTO.

PROVA DE CONHECIMENTOS (PC) (12.1do ponto 12)

CANDIDATO:

32

33

34

35

36

37

38

39

40

TOTAL

Funchal,

O Presidente do Júri,

O 1.o Vogal efetivo,

O 2." Vogal efetivo,
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PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM DESTINADo A TRABALHADoRES coM oU sTv vírucuLo DE EMPREGo
pÚauco, pARA ocupRçÃo, MEDTANTE A coNsTrrurçÃo oe nrmçÃo luníotcn DE EMpREGo púsrrco, r\R

MoDALTDADE DE coNTRATo DE TRABALHo rv ruruçÕes púsLrcRs poR TEMpo tNDETERMtNADo, DE 10 (DEZ)

Posros DE TRABALHo pREvtsros e ruÃo ocupADos, NA CARREIRA E cATEGoRtA DE ASSIsTENTE opERActoNAL
AFEToS Ao MAIA DE eESSoAL on orneçÃo REcToNAL DE DESpoRTo.

GRELHA DE AVALTAçÃo 1eoruro 13, 13.1e 13.2)

oF : AC (70%\ + EPS (30"/,\

CANDIDATO
nvnlrnçÃo

cuRRrcuLAR (AC)
TOTAL

ENTREVISTA

PROFISSIONAL DE

seuçÃo lrnsy

TOTAL
RESULTADO

FINAL
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PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM DESTINADO A TRABALHADORES COM OU SEM VíNCULO DE EMPREGO
PÚBLlco, PARA ocuPAçÃo, MEDIANTE A coNsTtrurçÃo DE RELAçÃo JURíDtcA DE EMpR6co púBltco, NA

MoDALIDADE DE coNTRATo DE TRABALHO EM FUNçÕEs PúBLtcAs PoR TEMpo tNDETERMtNAD9, DE 10 (DEZ)
POSTOS DE TRABALHiJ,ï:ï:ïil:}i3iiiJâïïïIâ:?iHA: 

NÏïJN3,'#;Ï'ENTE 
OPERAC ONAL

GRELHA DE AVAUAçÃO 1tZ.Z do ponto 12 )

Otr': PC (70%) + EPS (30%)

k

CANDIDATO
PROVA DE

CONHECIMENTOS

(Pc)
TOTAL

ENTREVISTA

PROFISSIONAT DE

sErEçÃo (EPS)

TOTAL
RESUTTADO

FINAL
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pRocEDtMENTo coNcuRSAL coMUM DESTINADo A TRABALHADoRES coM ou sEM víNcuLo DE EMPREGO

púBltco, pARA ocupAçÃo, MEDIANTE A coNslrurçÃo DE RELAçÃo JURíDlcA DE EMPREGO PÚBllco, NA

MoDALTDADE DE coNTRATo DE TRABALHo EM FUNçÕES PúBLlcAs PoR TEMPo INDETERMINADO, DE 10 (DEz)

PosToS DE TRABALHo PREVISToS E NÃo ocuPADoS, NA CARREIRA E CATEGORIA DE ASSISTENTE OPERACIONAL

AFET9S Ao MAIA DE eESSoAL DA DtREçÃo REGIONAL DE DESPORTO.

GRELHA DE AVALIAçÃO 1tZ.Z do ponto 12 )

oF=PC (70%\+EPS (30%)
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PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM DESTINADO A TRABATHADORES COM OU SEM VíNCULO DE EMPREGO
PÚBLlco, PARA ocuPAçÃo, MEDIANTE A coNsnrutçÃo DE RELAçÃ9 JURíD;çA DE EMpREG9 púBLtco, NA
MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNçÕES PúBLICAS POR TEMpO tNDETERMtNADO, DE 10
(DEzl PoSTos DE TRABALHO PREVISTOS E NÃo oCUPADos, NA CARRETRA E CATEGORTA DE ASstsTENTE

OPERACIONAL AFETOS Ao MAPA DE PEssoAL DA DtREçÃo REGIoNAT DE DEspoRTo.

oRDENAçÃO FTNAL (OF)

(A ordenação final dos candidatos que completem o procedimento result ará da média aritmética
ponderada das classificações quantitativas dos métodos de seleção aplicáveis em cada caso, que será
ponderada das classificações quantitativas dos métodos de seleção apticáveis em cada caso, será expressa na
escala de 0 a 20 valores.)

CANDIDATO RESULTADO

FINAL
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PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM DESTINADO A TRABALHADORES COM OU SEM VíNCULO DE EMPREGO

púBltco, eARA ocupAçÃo, MEDTANTE A coNsnrurçÃo DE RELAçÃo JURíDIcA DE EMnREGo PÚB[tco, NA

MoDAUDADE DE coNTRATo DE TRABALHo EM FUNções púeLrcAs poR TEMpo INDETERMINADo, DE 10

(DEz) posros DE TRABALHo pREvrsros E nÃo ocupnDos, NA cARRETRA E cATEGoRtA DE AsstsrENTE

opERActoNAL AFETos Ao MAeA DE pEssoAL oR otnrçÃo REctoNAL DE DEsPoRTo.

onoerunçÃo FrNAL (oF)

(A ordenação Íinal dos candidatos que completem o procedimento resultará da média aritmética
ponderada das classificações quantitativas dos métodos de seleção aplicáveis em cada caso' que será

ponderada das classificações quantitativas dos métodos de seleção aplicáveis em cada caso, será expressa na

escalade0a20


