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“PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM, PARA CONSTITUIÇÃO DE 

RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO 

INDETERMINADO, TENDO EM VISTA O PREENCHIMENTO DE DOIS 

POSTOS DE TRABALHO NA CARREIRA/CATEGORIA DE TÉCNICO 

SUPERIOR - ÁREA DE ATIVIDADE DE DIREITO” 

ATA OITO 

Aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, pelas 

quinze horas, no Edifício dos Paços do concelho, reuniu o júri do procedimento 

concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público por 

tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento de dois postos de 

trabalho, na carreira / categoria de Técnico Superior, área de atividade de Direito, 

conforme despacho da Exma. Sr.? Vice-Presidente, de três de setembro de dois 

mil e vinte, estando presentes a 1.º Vogal Efetiva, Alexandra Isabel Martins Rocha 

Afonso, Chefe da Divisão Jurídica e de Contencioso, em substituição da 

Presidente do Júri, Ana Filipa Simões Grade dos Santos Pífaro Dinis, a 2º Vogal 

efetiva, Maria Filomena Raposo de Oliveira Cruz, Técnica Superior e o 2º vogal 

suplente, Hugo Filipe Rêgo dos Santos, Técnico Superior, ambos afetos à Divisão 

  Jurídica e de Contencioso. 

A presente reunião teve como objetivo apreciar a pronúncia, em sede de 

audiência dos interessados, após publicação da lista unitária de ordenação final, 

apresentada pela Candidata, Francisca Alexandra Carvalho Abrantes Santos 

  Cruz. 

A Candidata pronuncia-se, através do requerimento com o registo de entrada nº 

E-CMA/2022/55454, de 20/10/2022 (data dos correios de 18/10/2022), ao 

abrigo do disposto no nº1 do artigo 28º da Portaria nº 125-A/2019, de 30 de abril 

(adiante designada de Portaria) e do artigo 121º do Código do Procedimento 

  Administrativo (CPA). 

Em face da pronúncia apresentada pela Candidata, o júri esclarece o seguinte:-- 

A Candidata Francisca Alexandra Carvalho Abrantes Santos Cruz, não se 

conforma com a decisão que aprova a lista unitária de ordenação final, vindo 
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requerer a sua não exclusão do procedimento, pugnando pela revisão da 

classificação atribuída de oito valores para a classificação de dezasseis valores, 

com base na fundamentação que infra se explanarä.----- 

Considera a Candidata que as anotações constantes da sua ficha de entrevista 

profissional de seleção não traduzem o ocorrido e padecem do “vício de 

fundamentação, de inexatidão e consequente deficiência de expressão da realidade... 

Ora, nos termos da Portaria, que regulamenta a tramitação dos procedimentos 

concursais descritos no nº 2 do artigo 37º da Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas, aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20 de junho (LTFP), nos quais se insere 

o presente procedimento, compete exclusivamente ao júri assegurar a tramitação 

do procedimento concursal, desde a data da sua designação até à elaboração da 

lista de ordenação final (cfr. nº1 do artigo 14º da Portaria). De acordo com o n°2 

do mesmo artigo (no que ora importa relevar), é da competência do júri a prática, 

entre os demais, dos seguintes atos: 

- Fixar os parâmetros de avaliação, a sua ponderação, a grelha classificativa e o 

sistema de valoração final de cada método de seleção; 

- Admitir e excluir candidatos do procedimento, fundamentando por escrito as 

respetivas deliberações; 

- Dirigir a tramitação do procedimento concursal, em articulação e cooperação 

com as entidades envolvidas, designadamente no que respeita à verificação da 

fundamentação dos resultados dos métodos de seleção por elas aplicados.--- 

Nesse sentido, na sua primeira ata, o júri deliberou, por unanimidade, os fatores 

e as respetivas escalas de avaliação para cada um dos métodos de seleção 

aplicados, assim como a fundamentação correspondente a cada nível de 

classificação a atribuir na entrevista profissional de seleção, garantindo equidade 

na aplicação dos mesmos. Por outro lado, aquando a realização das entrevistas 

profissionais de seleção, o júri muniu-se de um documento de trabalho, 

designadamente, de um guião de entrevista, por forma à avaliação de todos os 

  parâmetros definidos na ata nº1.
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A Candidata consultou o guião da entrevista, juntamente com o restante 

processo, sendo-lhe garantido o direito previsto no artigo 83º do CPA.-— 

Realizada a entrevista profissional de seleção, foi elaborada a ata número sete, na 

qual foram vertidas as classificações da lista intercalar referente ao resultado 

obtido na entrevista profissional de seleção, bem assim como as classificações 

finais, em termos numéricos, e na sequência da aplicação da fórmula matemática 

definida na ata número um. Resulta da conjugação dos artigos 152º e 153º do CPA 

que recai, de facto, sobre a Administração Pública, o dever de fundamentação 

dos atos administrativos. Dever esse que, no presente procedimento, não deixou 

de ser verificado, porquanto, teremos de considerar que as classificações são 

numéricas e que resultam do confronto entre perguntas, realizadas pelo júri, com 

resposta, mais ou menos satisfatórias, dos candidatos. Sendo a entrevista 

classificada de “Elevado”, “Bom”, “Suficiente”, “Reduzido” e “Insuficiente”, aos 

quais correspondem, respetivamente, as classificações de 20,16, 12, 8 e 4 valores 

(cfr. nº5 do artigo 9º da Portaria), se afigura claro para qualquer candidato a 

apreciação qualitativa da nota que lhe foi atribuída. Com efeito, a classificação de 

“Elevado” significará que o candidato revelou, no decurso da sua interação com 

o júri e, relativamente a cada parâmetro de avaliação, um comportamento que 

denota uma grande aproximação ao pretendido e, ao invés, a classificação de 

“Insuficiente” revelará o contrário. Tal fórmula, no âmbito da entrevista 

profissional de seleção, trata-se da única prevista pelo legislador para transmitir 

aos candidatos os resultados e a valia das suas prestações, a qual o júri aplicou a 

  todos os candidatos. 

A fundamentação para tal, será firmada na interpretação que cada elemento do 

júri formulou a partir da interação com os candidatos. Como tal, a 

fundamentação e justificação de cada classificação atribuída terá sempre, na sua 

base, relações interpessoais resultantes dos aspetos comportamentais 

percecionados pelo juri durante a realizagéo da entrevista. --------------------- 

Tendo, como tal, o júri do procedimento obtido e divulgado os resultados da
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entrevista profissional de seleção de acordo com a única (reitera-se) forma 

legalmente prevista. Sendo a sua fundamentação efetuada com base no guião de 

entrevistas, de acordo com os fatores e os parâmetros previamente estabelecidos, 

refletida na classificação dada aos parâmetros de avaliação, os quais, per st, se 

apresentam suficientemente densificados e esclarecedores quanto ao alcance 

daquilo que os candidatos teriam de cumprir e, os quais, para cada candidato, 

constaram da “ficha da entrevista profissional de seleção” que integra o processo, 

  a qual a Candidata consultou. 

Assim, toda a documentação disponibilizada à Candidata contém a 

fundamentação do ato, respeitando todos os requisitos legais de 

  fundamentação. 

Por outro lado, a Candidata manifestou a sua discordância em relação à 

classificação atribuída a cada um dos fatores aplicados na entrevista profissional 

de seleção, contrariando, segundo a mesma, o ocorrido na entrevista profissional 

de seleção. Pugnando pela atribuição de classificação diferente porquanto e, 

essencialmente, fundamentada nos conhecimentos que possui, das suas 

formações e experiência profissional, da elaboração da sua prova de 

conhecimentos, da capacidade de expressão e fluência verbal, na suas valências 

jurídico-profissionais e na apresentação de uma “Carta de Recomendação”, 

fazendo o seu próprio juízo valorativo em relação à classificação final que lhe foi 

  atribuída na entrevista profissional de seleção. 

A este propósito, urge mencionar que, no decurso das entrevistas, o júri não 

tomou em consideração outros elementos que não os legalmente fixados, os 

previstos no aviso de abertura do procedimento concursal e, bem assim, na ata 

número um do procedimento. Dispõe a al. a) do artigo 6º da Portaria que, a 

entrevista profissional de seleção visa avaliar a experiência profissional e aspetos 

comportamentais, nomeadamente os relacionados com a capacidade de 

comunicação e de relacionamento interpessoal. Aspetos comportamentais 

evidenciados durante a interação estabelecida entre os entrevistadores e o
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entrevistado (tal como resulta do aviso de abertura do procedimento, bem assim 

da pronúncia apresentada pela Candidata). Os quais, como tal, não se 

relacionarão com uma mera verificação dos méritos curriculares dos candidatos 

mas, com a relação interpessoal que se desenvolve durante a entrevista.------ 

Razão pela qual a lei, através da Portaria, fixa métodos de seleção distintos 

baseando-se em instrumentos, indicadores e contextos diferentes, com pesos e 

formas de aplicação diferenciados, não podendo (nem devendo) ser feita 

qualquer relação entre os resultados alcançados em qualquer dos métodos de 

seleção aplicados. Entre eles não há necessariamente uma relação causa efeito. 

Devendo, como tal, a argumentação ora explanada, merecer acolhimento, 

também, no que respeita à comparação efetuada pela Candidata, na sua 

pronúncia, na parte em que manifesta dificuldade em aceitar as classificações 

obtidas por outras candidatas do presente procedimento, em face das suas provas 

de conhecimentos, “contraproducentes com a expetativa legítima e razoável do 

panorama em geral” (cfr. teor da pronúncia objeto da presente), bem assim, na 

parte em que apresenta, através de um quadro, a simulação de uma eventual 

  “lista de ordenação” dos candidatos. 

Do supra exposto, resulta das normas legais aplicáveis no âmbito do 

procedimento que, o júri é o órgão a quem cabe dirigir o procedimento concursal, 

cujos seus elementos, aquando o desempenho da sua competência avaliativa, 

usam da sua discricionariedade técnica (devidamente conformada em critérios 

legais e de justiça material), no âmbito da qual apreciam os comportamentos e 

capacidades evidenciadas pelos candidatos. Tendo, o júri, dentro dos limites 

estabelecidos, no âmbito do seu trabalho avaliativo, procedido à avaliação do 

mérito dos candidatos, a qual, conforme supra se explanou, é sempre realizada 

no âmbito de um espaço de livre apreciação, que encontra fundamento na 

normatividade que compõe o Direito Administrativo, que culminará na 

classificação atribuída aos candidatos e, consequente escolha dos mesmos, como 

  a mais adequada ao interesse público.
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O contrário, ou seja, se as classificações a atribuir a cada candidato no âmbito da 

entrevista profissional de seleção, resultassem de um exercício puramente 

objetivo, alheio à sensibilidade de cada um dos membros do júri, a existência de 

  júris, em si mesma, se tornaria desnecessária. 

Não podendo, como tal, o júri concordar pela violação, no âmbito do 

procedimento, de nenhum dos preceitos constitucionais elencados pela 

Candidata e, tampouco, dos preceitos decorrentes da LTFP e dos princípios 

emanados do CPA, igualmente elencados pela Candidata e, os quais, diga-se, a 

Candidata não pugnou demonstrar em que medida tais preceitos legais teriam 

  sido, efetiva e objetivamente, postergados. 

  

Em face do exposto, deliberou o júri, por unanimidade, indeferir as alegações da 

Candidata Francisca Alexandra Carvalho Abrantes Santos Cruz mantendo-se, 

em consequência, a classificação atribuída à Candidata, em sede de entrevista 

  profissional de seleção. 

  

Deliberou, ainda, o júri, proceder à notificação da Candidata, com a indicação do 

sentido da decisão relativa à pronúncia e respetiva fundamentação, em 

conformidade com o disposto no nº2 do artigo 23º e nº1 do artigo 28º, ambos da 

Portaria nº 125-A/2019, de 30 de abril, pela via prevista na al. a) do artigo 10° do 

  aludido diploma. 

  

Deliberou igualmente o júri, em conformidade com o disposto no n º2 do artigo 

28º da Portaria nº 125-A/2019, de 30 de abril, submeter a homologação a lista 

unitária de ordenação final dos candidatos aprovados, que se encontra anexa à 

presente ata e da qual faz parte integrante, acompanhada das restantes 

deliberações tomadas no âmbito do presente procedimento, incluindo as 

  relativas a admissão de candidatos.
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E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou 

a presente ata constituída por sete páginas, que depois de lida e achada conforme, 

  vai ser assinada pelos elementos do júri. 

A 1.º Vogal efetiva 

e 
Alexandra babel Martins Locha Afonso, 

(Chefe da Divisäo Juridica e de Contencioso) 

A 2º Vogal efetiva 
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Maria Filomena Raposo de Oliveira Cruz, 

(Técnica Superior - Direito) 

O 2.º Vogal suplente 
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Hugo Filipe Rêgo dos Santos, 

(Técnico Superior - Direito)




