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Aviso n.º 02/2020 

Abertura de procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho na carreira 

e categoria de técnico superior do mapa de pessoal do Instituto Superior de Agronomia da 

Universidade de Lisboa, na modalidade de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado, restrito a candidatos abrangidos pelo programa de regularização extraordinária 

de vínculos precários (PREVPAP), para exercer funções no Gabinete de Património e 

Infraestruturas do Instituto Superior de Agronomia (ISA) da Universidade de Lisboa 

ATAI 

Aos 16 dias do mês de julho de dois mil e vinte, pelas dezassete e trinta horas, reuniu, nas 

instalações do Instituto Superior de Agronomia (ISA) da Universidade de Lisboa, sitas na Tapada 

da Ajuda, 13-49-017 Lisboa, o Júri do procedimento em epígrafe, designado por Despacho de 16 

de julho de 2020, do Presidente do Instituto Superior de Agronomia, constituído por: 

Presidente: Nuno Miguel Duarte Rosado, Coordenador do Gabinete de Património e 

Infraestruturas do ISA: 

I .º Vogal efetivo: Orlanda Cristina Ramos Timas, Coordenadora do Núcleo de Orçamento, 

Contabilidade e Faturação, da Direção Administrativa e Financeira do ISA; 

2.º Vogal efetivo: Maria Luísa Pinto Valério Salvador, Técnica Superior do Gabinete de

Património e Infraestruturas do ISA; 

O Presidente do Júri deu início à reunião apresentando a ordem de trabalhos, nos termos do 

artigo 14.º da Portaria n.0 125-A/2019, de 30 de abril, a qual foi aceite por todos os membros 

de Júri: 

1. Definição dos requisitos para o preenchimento do posto de trabalho de acordo com o

respetivo perfil de competências:

2. Fixação dos parâmetros de avaliação de cada método de seleção:

a) Avaliação Curricular (AC);

b) Entrevista Profissional de Seleção (EPS)

3. Sistema de valoração final.

4. Aprovação das fichas de Avaliação Curricular da Entrevista Profissional de Seleção.
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Em resultado das deliberações da presente ata e da informação/proposta que autorizou a 

abertura do presente procedimento, será publicado o Aviso de Concurso na Bolsa de Emprego 

Público e sítio do ISA. 

1. Definição dos requisitos para o preenchimento do posto de trabalho de acordo

com o respetivo perfil de competências: 

a) Exerça ou tenha exercido funções que correspondam ao conteúdo funcional da

carreira/categoria a concurso no Instituto Superior de Agronomia, sem o vinculo jurídico 

adequado, reconhecido nos termos do artigo 3.º da Lei n.º 1 12/2017, de 29 de dezembro. 

b) Ser detentor das Habilitações Literárias: Titularidade de licenciatura ou grau superior, nos

termos do n.º 1 do artigo 86.º da L TFP. 

Forma de apresentação da candidatura: 

Nos termos do artigo 19.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, as candidaturas deverão 

ser submetidas em suporte digital através do endereço eletrónico nrh@isaul1sboa.pt ou em 

suporte papel, mediante preenchimento do formulário tipo aprovado pelo Despacho (extrato) 

Nº 11321 /2009, publicado no Diário da República, 2.ª série,, n.º 89, de 08 de maio de 2009, e o 

envio dos anexos nele referidos, disponível em 

https //www isa ul1sbo;1 pt/daf/nrh/concursos/nao-docemes, podendo ser entregues 

pessoalmente no Serviço de Expediente do Instituto Superior de Agronomia, nos dias úteis das 

10.00 às 12.00 horas e das 14.00 às 16.00 horas ou remetidas por correio registado e com aviso 

de receção, dirigidas ao Presidente do Instituto Superior de Agronomia, para: Instituto Superior 

de Agronomia, Núcleo de Recursos Humanos, Tapada da Ajuda, 1349-017 Lisboa, até ao último 

dia do prazo para apresentação das candidaturas. O formulário de candidatura deverá ser 

acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Curriculum Vitae detalhado;

b) Fotocópia legível do certificado de habilitações literárias.

c) Fotocópia dos Certificados ou comprovativos de ações de formação realizadas com relevância

para o posto de trabalho objeto de candidatura; 

d) As menções, qualitativas e quantitativas, obtidas nas avaliações de desempenho dos últimos

três anos, se aplicável. 
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Em que: 

AC - Avaliação Curricular 

AC = HA + (3*EP} + (2*FP} + AD 

7 

HA - Habilitação Académica (Literária) 

EP- Experiência Profissional 

FP - Formação Profissional 

AD - Avaliação de Desempenho 
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Mais deliberou o Júri, atribuir as seguintes valorações, tendo em vista objetivar a apreciação do 

percurso curricular dos candidatos em função da exigência do lugar posto a concurso: 

Habilitação Académica (HA) 

1 Fora da área de atuação Na área de acuaçã 

Licenciatura 10 valores 16 valores 

Mestrado 12 valores 18 valores 

Doutoramento 14 valores 20 valores 

Experiência Profissional (EP) 

1.0 Subfactor - Experiência na área de atuação: 

Fora da área da atuação Na área de atuaçãc 

1 Experiência profissional O valores 14 / 18 / 20 valores 
1 

A experiência profissional na área de atuação é avaliada tendo em conta as atividades a 

desenvolver no âmbito do lugar posto a concurso, a saber: 

a) Participação no planeamento e desenvolvimento de trabalhos de campo de âmbito agrícola;

b) Assegurar o apoio a aulas, a ensaios para investigação nas áreas agrícolas e florestais,

c) Condução e conservação de máquinas agrícolas e outras solicitações de outros serviços

eventuais de acordo com o preconizado pelo Gabinete do Património e Infraestruturas.

d) Relatório semanal das tarefas executadas e preenchimento dos cadernos de campo;

e) Contacto com fornecedores de bens e serviços no âmbito da gestão de contratos de

manutenção de veículos.
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f) Assegurar o cumprimento dos regulamentos no âmbito do estacionamento do Campus da

Tapada; 

g) Assegurar a gestão, manutenção e controlo de veículos motorizados urbanos e agrícolas ao

serviço do ISA.

Avaliadas da seguinte forma: 

Experiência em I a 2 (uma a duas) atividades - 14 valores 

Experiência em 3 a 5 (crês a cinco) atividades - 18 valores 

Experiência em 6 a 7 (seis a sete) atividades - 20 valores 

2. º Subfactor - Número de anos de experiência:

Experiência 

Pelo menos um ano em funções similares 

Entre 2 a 4 anos m funções similares 

Entre 5 a I O anos em funções similares 

Mais de I O anos, até 15 anos, em funções similares 

Mais de 15 anos, em funções similares 

Valoração 

12 valores 

14 valores 

16 valores 

18 valores 

20 valores 

A avaliação final da experiência profissional resulta da média aritmética simples das pontuações 

obtidas dos dois subfactores em avaliação. 

Formação Profissional (FP): 

Neste icem será ponderada a participação, nos últimos cinco anos, em Cursos, Seminários, 

Estágios, Simpósios, Congressos, Conferências, Colóquios, Palestras e outras ações de formação 

e aperfeiçoamento profissional, frequentadas pelo candidato(a), relacionadas com as áreas 

de atuação do lugar posto a concurso, não deixando, porém, de valorizar os candidatos(as) 

que obtiveram formação, em áreas diversas quando aplicáveis. 

Este item será valorado até um máximo de vinte valores, de acordo com o seguinte: 

Tipo de formação Duração da formação 

(em função do lugar a prover) = < 12 horas > 12 � 30 horas > 30 horas 

Com interesse específico na área do concurso 2 4 6 

Com interesse complementar 1 2 3 
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- Serão consideradas ações "com interesse específico", as relacionadas com as áreas funcionais

do lugar posto a concurso. 

- Serão consideradas ações "com interesse complementar", as que não incidam diretamente

sobre as matérias referidas no parágrafo anterior, mas que com elas se relacionem. 

- Se a duração das ações for indicada em dias, será feita a conversão na proporção de seis horas

por um dia completo ou catorze horas por ECTS em cursos homologados. 

- Na falta de indicação da duração, será atribuída a pontuação relativa às ações de formação

iguais ou inferiores a 12 horas. 

- Se a pontuação máxima (20 pontos) for alcançada, pela formação de interesse específico, não

será pontuado o item "com interesse complementar". 

Assim, em conformidade, o Júri elaborou a Ficha da Avaliação Curricular que se anexa e que faz 

parte integrante da presente Ata (Anexo li), de modo a classificar de forma objetiva os fatores 

em avaliação que correspondam ao perfil profissional adequado. 

Avaliação de Desempenho (AD) 

Serão consideradas as menções, qualitativas e quantitativas, obtidas nas avaliações de 

desempenho dos últimos três anos, se aplicável: 

Em que: 

Avaliação de Desempenho Valoração 

Desempenho Excelente 20 valores 

Desempenho Relevante 18 valores 

Desempenho Adequado 14 valores 

Desempenho Inadequado O valores 

No caso do candidato não dispor de avaliação de desempenho, o apuramento da classificação 

final da AC será calculada considerando a seguinte fórmula ajustada: 

Em que: 

AC = HA + (3*EP) + {2*FP) 
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A classificação final da entrevista pública expressa na escala de O a 20 valores (com 

arredondamento até às centésimas) será obtida pela média aritmética simples dos valores 

obtidos de acordo com a seguinte fórmula: 

E = Comp.a) + Comp.b) + Comp.c} + Come.d) + Comp.e) 

5 

Em que 

E = Classificação da Entrevista profissional de seleção 

Competência a)= Orientação para resultados 

Competência b) = Planeamento e organização 

Competência c) = Análise da informação e sentido crítico 

Competência d) = Conhecimentos especializados e experiência 

Competência e) = Relacionamento interpessoal 

Para apoio à Entrevista será utilizada a Ficha de Entrevista Pública, que se anexa (Anexo Ili) e 

que constitui parte integrante da presente ata. 

A entrevista profissional de seleção apresenta um coeficiente de ponderação de 30% face ao 

total da Classificação Final (CF), numa escala de zero a vinte valores. 

A convocatória para a entrevista pública será efetuada por escrito através de correio eletrónico, 

não obstante poder ser efetuado contato telefónico quando a urgência ou natureza do ato assim 

o justifique.

3. Sistema de Classificação Final:

A classificação final (CF) dos candidatos expressa-se numa escala de O a 20 valores, com 

valoração às centésimas em resultado da média aritmética ponderada das classificações 

quantitativas obtidas em cada método de seleção e será efetuada através da seguinte fórmula: 

CF = 0,70 AC + 0,30 EPS 

Em que: 

AC = Avaliação Curricular 

EPS = Entrevista Profissional de Seleção 
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Serão excluídos do procedimento, nos termos do n.º l O do artigo 9.º da Portaria n.º 125-A/2019, 

de 30 de abril, os candidatos que obtenham uma valoração inferior a 9,5 valores num dos 

métodos de seleção, não lhes sendo aplicado o método seguinte. 

Os candidatos aprovados no método de Avaliação Curricular a convocar para a realização da 

Entrevista Profissional de Seleção, são notificados por uma das formas previstas no artigo I O.º, 

por remissão do n.0 2 do artigo 25.º, ambos da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril. 

A falta de comparência dos candidatos a qualquer dos métodos de seleção é equivalente à 

desistência do presente procedimento concursal. 

A ordenação final dos candidatos admitidos que completem o procedimento concursal é 

efetuada de acordo com a escala classificativa de O a 20 valores com valoração às centésimas em 

resultado da classificação quantitativa obtida no método de seleção. 

Critérios de ordenação preferencial 

Em caso de igualdade de valoração, os critérios de ordenação preferencial a adotar são os 

constantes do artigo 27.º da Portaria n.º 125-A/20 t 9. 

A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados no decurso da aplicação do método 

de seleção é notificada, para efeitos de audiência de interessados, nos termos do artigo 28.º da 

Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril. 

A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após homologação, será publicada na BEP; 

afixada em local visível e público nas instalações dos Serviços do ISA, no Edifício Principal -

Tapada da Ajuda, 1349-017 Lisboa, e disponibilizada no sítio do ISA em 

https://www.isa.ulisboa.púdaf/nrh/concursos/nao-docentes; sendo ainda publicado um aviso na 

2.ª série do Diário da República, com informação sobre a sua publicitação, nos termos do n.º 5

do artigo 28.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril. 
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4. Aprovação das fichas de avaliação curricular e de entrevista profissional de

seleção 

Foi deliberado aprovar: 

a) Fichas Individuais de Avaliação Curricular;

b) Fichas Individuais de Entrevista Profissional de Seleção.

que constam como anexos I e li, respetivamente (não acessíveis para consulta). 

Em tudo o mais que não esteja expresso na presente ata, reserva-se o Júri, no direito de poder 

proceder de acordo com a legislação em vigor. 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Júri encerrou a reunião, pelas dezoito e trinta 

horas, de que se lavrou a presente ata, escrita em dez páginas, a qual depois de lida em voz alta 

e aprovada por todos os membros do júri, vai ser assinada e rubricada. 

O Júri: 

liguei Duarte Rosado) 
Presidente 

(Orlanda Crisciná Ramos Timas) 
1.º Vogal Efetivo
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(Maria Luísa Pinto Valério Salvador) 
l.º Vogal Efetivo

Anexo 1 - Ficha da Avaliação Curricular 
Anexo li - Ficha Individual de Entrevista Pública 
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FICHA INDIVIDUAL DE AVALIAÇÃO CURRICULAR 

CANDIDATO: 

AVALIAÇÃO CURRICULAR {ACJ 

!CUSSFJCAÇÃDDAAYAI.IAÇÃOCIIRRICULAA 
AC: ( HA + {3'EP) + {2'fP) + AD )n 
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COIIPROVAOO PELO CANDllATO 

�PIIOflSSIOHAL ...

t;p, do lormaçio (•m Du11Çio da lormoçio 
j lunçioclo wga ap<crm) 1 S 12h0tas UlloOtas > • S30hof&1 l> 30hofU 

'li eom�,., .. �-lco z • 6 

Com lf\Jeres.se coni:,Aerrer.tar 1 l J 
COIIPROVAOO PElO CAIID!llAIO 

Somatório da cotlÇio 1tribllicla IIÍfllfle 20 vlllo<tsl 

-EÍPflEICIAPROflSSIONAI. 

1,• Subfldor- Eipe,iôncia na ÍIU do 11uoçjo 

f0f1ldo-dolllroçio ..... .,. .. ..,., 

IE•per�nc<a ,,or�s,onal O valeres ,., ,a,20,,�,u 

A e1r;eriência prOfl$$IO�I n.a atea da a!uaç1o é av,11,a.:i.ai teridõ ernconta as a-:.-.,wdes a oeser.-,o�e• no int.1� O,J liga, pos:-, aco�:so. a Hber 
al PartqJaç!o nc p!.anearrento e desem·o"m'erm) deVabatios õe carroo oe àrro.23 a�a>ta 

O) Assegura, o apoio a autas. a ensai::>s para flVH�IJ�$ ãrt.u agti:Dw e llotH�IS 
c�t..oJnouçao e cooser-,aça� ot Jl\!iqti'flas agr,coos ewr� socu;i;.es uc-\N:tos strvw;-:>s t-1er.1uais oe acorooccmopr,con11mpe'l uaoinete w r a:.t.ronll e 
1r.!taes.tr:.�uras 

li Rela�i>rio semanal w 1a1elas eiecutadas epreel'ICfin-er.10 ôes caoerr:cs oeca.n,:,o 
el CcnlactJccmlomecedOres de bens ,e servçoi nQ .ãrrt::o d.11 gestJ.o decon:za:Js óe ma.nU:ençl:> de ve-cu'cs 

fl A!seç..;,ar o tuITl)nTI?ntodos regu'.,arrer,l�S no !ITD::o 11:1 es:acicnarrer.:, o:Ca�usda Taça� 

Ql -"SSe111'ª' a ges1ào rr.ar.1"e�'J e-cor.:tolOde,·eicutis nr;.:Q:�a-x-s uroanos it a7c0Lls a:, seM;O do ISA 

a·,ab:13.s dJ segufiie-t,:,rma 
Eiperlér.r:ia em Ia 2 (Y-mJ a cJua1,t a:.-r411e1 .. 1-i \•at;:es 
€:iperlér,:13 em 3 a 5 ltris a ca,coJ a::-.dloes • 1Sva\,1es 
&ptoér.c..a em 6 a 7 (seis a se:el atr:Wdes - 20va1cres 

2! Svbtldor • NUmtro dt IAOS de etptr�tia 
��-iuional 

Peto mtnos u:n ano emh.lnçóts SirriaiU 
En1112 a , ai\Os rn tunções sm!.lres 
Er.:r& 5 a 10 ar.os emfarx:ót!s sl'hlates 

,111,ais 01 1u anos. a11t 1:, anos. em 1unçoes simsa:es 
,iv.a:s Ulf :, anos. em unçoes s•,-'a-s 

v-

12va!Q.res 
Uvalores 
16va'Oles 
18 valOres 
t10 \º&lotes 

A a\·a.�Dl11,a.l dJi e1pe1iênciap1õt-ssiona1,esu�a dan-edsa a1�1(a s�las das�açô!sot:ms ôos ó:ltS s�taacres em "'akaÇlo 
COMPROVADO PELO CAIIOIO.I.TO 

AVALIAÇÃO De DESalPENHO --
Sera consc:,e:acia a 1NalaÇ,aoO! óeSt�er.nodos �Mddl�os, relaWaao u:mo per;od:J ;r1a!la1). o quainaopooe ser s��, a J anos 

A-dt•- v-
Oeserre>eMo Eice1en11 20-valcres 
OesenwMo Aelev.ar.:e 18 valõres 
Oesen-çtMO A!Je,quaoo 14-valcres 
Oeserrt>tnt:o tr1a00Quacto Ov.a.10:es 

COIIPROVAOO PELO CAIIOIOATO 

Instituto Superior de Agronomia, 16 do julho de 2020 
Os membros do Júri 

Presidente 

ttfar.o Mçuel Ou.tr1e Aasa:io) 

1.• Vogal Efetivo 

IO!lar.:UC10:r.a A=s Tmasl 

2,• Vogal Efelivo 

\l.larJ lu,sa P.r.:J Va�ro Sa,a:lo!I 
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