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ATA NÚMERO UM  

 REF.ª J - LABORATÓRIO BIOLOGIA 

 

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE 

EMPREGO PÚBLICO, NA MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS 

POR TEMPO INDETERMINADO, NA CARREIRA E CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR TENDO EM 

VISTA O PREENCHIMENTO DE VINTE (20) POSTOS DE TRABALHO DO MAPA DE PESSOAL DA 

DGPC/LABORATÓRIO JOSÉ DE FIGUEIREDO.  

 --- Aos dezassete dias do mês de janeiro do ano de 2023, nas instalações da Direção-Geral do 

Património Cultural (DGPC), sito no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, reuniu o júri do procedimento 

concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público, na modalidade de contrato 

de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para a carreira e categoria de técnico 

superior, tendo em vista o preenchimento de vinte (20) postos de trabalho do mapa de pessoal da 

DGPC, cuja abertura foi autorizada por despacho do Diretor-Geral da Direção-Geral do Património 

Cultural, Arq. João Carlos dos Santos, de 11 de janeiro de 2023. 

Estiveram presentes os seguintes membros de júri: 

Presidente: António José Estevão Grande Candeias, Professor Catedrático da Universidade de 

Évora.  

 1.º Vogal efetivo: Lília Maria de Almeida Alfarra Esteves, Técnica Superior do Laboratório José de 

Figueiredo. 

2.ª Vogal efetivo: Catarina Romão Gonçalves, Subdiretora – Geral da Direção-Geral do Património 

Cultural. 

A reunião teve como ordem de trabalhos: 

1. Definição de parâmetros de avaliação, respetiva ponderação, grelha classificativa e sistema 

de valoração final. 

2. Definição dos critérios de desempate para os candidatos que estejam em igualdade de 

classificação e em situação não definida legalmente como preferencial. 

3. Decisão da forma de notificação dos candidatos. 
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4. Elaboração da prova de conhecimentos e respetiva resolução. 

 

Ponto um da ordem de trabalhos:  

Considerando o disposto no artigo 36.º da Lei Geral em Funções Públicas (LTFP) aprovada em 

anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua versão atual, conjugado com o artigo 17.º e 18.º 

da Portaria n.º 233/2022, de 9 de setembro, os métodos de seleção a aplicar e respetiva sequência 

serão os infra aludidos.  

 - Aos candidatos  com vínculo de emprego público que estejam a cumprir ou a executar a 

atribuição, competência ou atividade caracterizadoras do posto de trabalho em causa, ou que, 

estando em regime de valorização profissional, a tenham desempenhado imediatamente antes, e 

que não afastem a aplicação destes métodos, nos termos do n.º 3 do artigo 36.º da LTFP, os 

métodos de seleção obrigatórios a aplicar serão “Avaliação Curricular (AC) ” e “Entrevista de 

Avaliação de Competências (EAC). 

- Para os demais candidatos os métodos de seleção obrigatórios serão: “Prova de Conhecimentos 

(PC) ” e “Avaliação Psicológica (AP) ” de acordo com o enunciado no n.º 1 do artigo 36º da LTFP. 

Face à particular exigência do posto de trabalho a prover, adicionalmente, e nos termos do n.º 4 

do artigo 36.º da LTFP conjugado com o n.º2 do artigo 18.º da Portaria n.º 233/2022 de 9 de 

setembro, deverá ser aplicado a Avaliação Curricular como método de seleção facultativo. 

Faseamento da utilização dos métodos de seleção. 

Por razões de celeridade do procedimento, designadamente, pela urgência do recrutamento, foi 

autorizada, a aplicação dos métodos de seleção de forma faseada, nos seguintes termos: 

a) A aplicação, num primeiro momento, à totalidade dos candidatos, apenas do primeiro 

método de seleção obrigatório; 

b) Aplicação do segundo método apenas a um conjunto de candidatos aprovados no primeiro 

método de seleção, a convocar por conjuntos sucessivos de igual número de candidatos, 

por ordem decrescente de classificação, respeitando a prioridade legal da sua situação 

jurídico-funcional, até à satisfação das necessidades, na proporção de 5 (cinco) candidatos 

por cada posto de trabalho; 

c) Dispensa de aplicação do segundo método aos restantes candidatos, que se consideram 

excluídos; 
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d) Após a aplicação dos métodos de seleção a cada conjunto de candidatos é elaborada lista 

de ordenação final dos candidatos, sujeito a homologação; 

e) As operações previstas nos números anteriores são repetidas até ao efetivo preenchimento 

dos postos de trabalho colocados a concurso; 

  

 Prova de Conhecimentos (PC) - A prova de conhecimentos visa avaliar os conhecimentos 

académicos ou profissionais e a capacidade para aplicar os mesmos a situações concretas 

no exercício das funções associadas aos postos de trabalho colocados a concurso, incluindo 

o adequado conhecimento da língua portuguesa. Será valorada de 0 a 20 valores até às 

centésimas.  

 

A Prova de conhecimentos observará as seguintes condições:  

 

a) Terá natureza teórica, revestirá forma escrita e será de realização individual, em 

suporte de papel. 

b) No decorrer da prova de conhecimentos os candidatos não poderão, por quaisquer 

meios, comunicar entre si ou com qualquer outra pessoa estranha ao procedimento 

concursal. 

c) Não será permitida a utilização de qualquer equipamento informático ou eletrónico. 

d) A violação destas regras implicará a anulação da prova de conhecimentos. 

e) A prova terá duração máxima de 1 hora e 30 minutos, com 30 minutos de tolerância. 

f) A prova é efetuada de acordo com o grau de dificuldade inerente ao posto de trabalho 

a ocupar. 

g) Será permitida consulta da legislação e bibliografia em suporte de papel não anotada. 

h) Nos termos alínea a) do n.º 2 do artigo 20.º da Portaria n.º 233/2022, de 9 de 

setembro, será garantido do anonimato para efeitos de correção da prova de 

conhecimentos. 
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A prova versará sobre a legislação e bibliografia seguintes: 

Legislação 

Directiva 98/24/CE do Conselho da União Europeia. (1998). https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01998L0024-20140325&from=NL  

Lei n.º 107/2001 da Assembleia da República. (2001). Diário da República: Série I-A, n.º 209/2001. 
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2001-72871514  

Lei n.º 47/2004 da Assembleia da República. (2004). Diário da República: Série I-A, n.º 195/2004. 
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/47-2004-480516   

Decreto-Lei n.º 140/2009 do Ministério da Cultura. (2009). Diário da República: Série I,                   n.º 
113/2009. https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/140-2009-494543?_ts=1672617600034  

Decreto-Lei n.º 115/2012 da Presidência do Conselho de Ministros. (2012).                                                 
Diário da República: Série I, n.º 102/2012. https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-
lei/2012-122518238  

Portaria n.º 223/2012 da Presidência do Conselho de Ministros e Ministério das Finanças. (2012). 
Diário da República: Série I, n.º 142/2012. https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/portaria/2012-
124171172  

Portaria n.º 263/2019 das Finanças e Cultura. (2019). Diário da República: Série I, n.º 162/2019. 
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/263-2019-124171141  

Despacho n.º 11451/2022 da Cultura – Direção-Geral do Património Cultural. (2022). Diário da 
República: Série II, n.º 186/2022. https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/11451-2022-201446376  

Portaria n.º 201/2022 da Presidência do Conselho de Ministros, Finanças e Cultura. (2022). Diário 
da República: Série I, n.º 149/2022. https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/201-2022-186995873  

 
Bibliografia 

Baillie, M. G. (1995). A slice through time: dendrochronology and precision dating. Routledge. 

Bastidas, D., & Cano, E. (Eds.). (2018). Advanced Characterization Techniques, Diagnostic Tools and 
Evaluation Methods in Heritage Science. Elsevier.  

Caneva, G, Nugari, M. P., & Salvadori, O. (1994). La Biologia nel Restauro (1a ed.). Nardini.  

Joseph, E. (Ed.). (2021). Microorganisms in the Deterioration and Preservation of Cultural Heritage. 
Springer. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-69411-1_4  

Klein, P., & Esteves, L. (2001). Dendrochronological analyses in Portuguese panel paintings. In 
Colloque XIII: La Peinture et le laboratoire (213-220). 

Liotta, G. (2000). Los insectosy sus daños en la madera. Nerea.  

Matteini, M., & Moles, A. (1993). Scienza e restauro: metodi di indagine. Nardini.  

Mitchell, R., & Clifford, J. (Eds.). (2018). Biodeterioration and Preservation in Art, Archaeology and 
Architecture. Archetype Publications.  
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Pinniger, D. (2001). Pest Management in Museums, Archives and Historic Houses. Archetype 
Publications.  

Selwitz, C., & Maekawa, S. (1998). Inert Gases in the Control Museum Insect Pests (1st ed.).  The 
Getty Conservation Institute.  

 

O júri deliberou ainda, que, os candidatos deverão apresentar-se no local para a realização da prova 

30 minutos antes da hora agendada para início da mesma, sendo atribuída a tolerância de 15 

minutos por atraso, após o seu início. 

Os candidatos que pretendam desistir da prova de conhecimentos só o poderão fazer, após terem 

decorrido 20 minutos do seu início. 

 

 Avaliação Psicológica (AP) - A avaliação psicológica visa avaliar aptidões, características de 

personalidade ou competências comportamentais dos candidatos, tendo como referência o 

perfil de competências previamente definido, podendo comportar uma ou mais fases. 

 A avaliação psicológica é classificada através das menções de Apto e Não Apto.  

A menção de Não apto determina a exclusão do candidato do procedimento concursal. 

Considerando a especificidade deste método de seleção e a competência técnica necessária 

para a sua aplicação, deliberou o júri propor ao órgão competente pelo procedimento o 

cumprimento do disposto nos n.ºs 2 e 3 do artigo 17.º da Portaria. 

 

 Avaliação Curricular (AC) - A avaliação curricular visa analisar a qualificação dos candidatos, 

ponderando os elementos de maior relevância para o posto de trabalho a ocupar, 

designadamente a habilitação académica, o percurso profissional, a relevância da 

experiência adquirida e da formação realizada, tipo de funções exercidas e avaliação do 

desempenho obtida.  

Com a expressão: 

       AC= 0,30* HAB+0,50*EP+ 0,10*FP+0,10*AD 

 Em que: 

AC – Avaliação Curricular 

HAB – Habilitação Académica  

EP – Experiência Profissional  

FP – Formação Profissional  
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AD – Avaliação de Desempenho 

 

Assim, para cada parâmetro de avaliação, na avaliação curricular, proceder-se-á nos termos infra 

elencados. 

 

a) Habilitação académica (HAB): neste parâmetro é ponderado a titularidade de grau académico 

ou nível de qualificação certificado por entidades competentes.  

 

Para o efeito, definiu o júri o seguinte critério:  

 Licenciatura na área científica a concurso – 12 Valores 

 Mestrado na área científica a concurso – 16 Valores 

 Doutoramento na área científica a concurso - 20 Valores 

 

No caso de o candidato ser detentor de vários títulos académicos, é considerado aquele que 

corresponder à atribuição mais elevada. 

O Parâmetro (HAB), tem como valoração máxima 20 valores. 

 

b) Formação profissional (FP): são ponderadas as áreas de formação e aperfeiçoamento 

profissional relacionadas com as exigências e as competências necessárias ao exercício das 

funções do posto de trabalho, sendo unicamente considerados os cursos ou ações de formação 

relevantes para o mesmo.  

Para o efeito, é estabelecida a seguinte escala: 

 Sem formação relevante na área científica a concurso – 0 valores 

 Até 10 horas de formação relevante na área científica a concurso – 6 valores 

 De 11 horas a 30 horas de formação relevante na área científica a concurso — 8 valores 

 De 31 horas a 51 horas de formação relevante na área científica a concurso – 12 valores 

 De 51 horas a 100 horas de formação relevante na área científica a concurso – 16 

valores 

 Superior a 100 horas de formação relevante na área científica a concurso – 20 valores 
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Para o cálculo do número de horas de formação é efetuada a soma do total de horas de cada 

formação relevante para a área de atividade do posto de trabalho, desde que devidamente 

comprovada pelo respetivo certificado. 

Apenas relevam para o efeito a formação dos últimos 5 anos. 

No caso de formação relacionada com as funções do posto de trabalho, mas comprovada por 

certificado sem qualquer menção à sua duração, são unicamente consideradas 7 horas de 

formação. 

Para efeitos de contabilização, é considerada a seguinte escala de conversão, quando necessário: 

 1 Dia – 7 horas 

 1 Semana – 35 horas 

 1 Mês – 140 horas 

 

 Será ponderada a participação em congressos ou eventos similares. 

 Participação na qualidade de assistente em congresso ou evento similar, dedicado à 

área científica a concurso - 1 Valor 

 Participação na qualidade de orador em congresso ou evento similar, dedicado a área 

científica a concurso - 4 Valores 

 

Os candidatos serão classificados no fator formação profissional até ao limite máximo de 20 

valores. 

 

c)  Experiência Profissional (EP): neste parâmetro é ponderada a experiência profissional, com 

incidência sobre a execução de atividades relevantes ao posto de trabalho em causa, bem 

como o grau de complexidade das mesmas atividades, sendo estabelecida a seguinte escala: 

 Até 1 Ano – 8 (oito) valores   

 Superior a 1 ano e até 2 anos – 12 (doze) valores   

  Superior a 2 anos e até 4 anos – 15 (quinze) valores   

 Superior a 4 anos e até 6 anos – 18 (dezoito) valores  

 Superior a 6 anos – 20 (vinte) valores 

Os candidatos serão classificados no fator experiência profissional até ao limite máximo de 20 

valores 
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d) Avaliação de Desempenho (AD): A pontuação da avaliação de desempenho corresponde à 

média aritmética das avaliações obtidas nos últimos 3 biénios em que o candidato cumpriu ou 

executou atribuições ou competências e atividades idênticas ao do posto de trabalho a ocupar, 

após a sua conversão na escala de 0 a 20 valores, de acordo com as seguintes regras: 

 4 a 5 -Menção de Excelente-20 valores; 

 4 a 5 -Menção de Relevante -16 valores; 

 2 a 3,999- Menção de Adequado- 12 valores; 

 1 a 1,999- Menção de Inadequado- 8 valores. 

No caso dos candidatos que não possuam avaliação de desempenho por motivo que não lhes seja 

imputável, na avaliação de desempenho relativa ao período a considerar ser-lhe-ão atribuídos 12 

valores. 

 

Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) - A entrevista de avaliação de competências visa 

obter informações sobre comportamentos profissionais diretamente relacionados com as 

competências consideradas essenciais para o exercício da função, tendo o júri deliberado que 

incidirá nos comportamentos associados às competências abaixo elencadas, todas com a mesma 

ponderação. 

 Planeamento e organização; 

 Conhecimentos especializados e experiência; 

 Iniciativa e Autonomia; 

 Trabalho de Equipa e Cooperação. 

 

A avaliação de competências é efetuada segundo os níveis classificativos de Elevado, Bom, 

Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as classificações de 

20, 16, 12, 8 e 4 valores.  

Ficam eliminados do procedimento os candidatos que obtenham neste método as menções 

classificativas de Reduzido ou de Insuficiente.  

Considerando a especificidade deste método de seleção e a competência técnica necessária para a  

sua aplicação, deliberou o júri propor ao órgão competente pelo procedimento a aplicação do 

método por entidade especializada. 
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A Classificação Final obedecerá à seguinte fórmula: 

 

• Aos candidatos que se apliquem os métodos de seleção obrigatórios Prova de Conhecimentos e 

Avaliação Psicológica, e o método de seleção complementar Avaliação Curricular, a Classificação 

Final observará a seguinte fórmula:   

 CF=70%PC+ 30% AC 

 

• Aos candidatos que se apliquem os métodos de seleção obrigatórios, Avaliação Curricular e 

Entrevista de Avaliação de Competências, a Classificação Final observará a seguinte fórmula:   

CF= 70 % AC+ 30% EAC 

 

Em que: 

   CF = Classificação Final  

PC= Nota Obtida na Prova de Conhecimentos  

AC= Nota Obtida no método de seleção Avaliação Curricular 

EAC-Nota Obtida no método de seleção Entrevista de Avaliação de Competências 

 

A ordenação final dos candidatos que completem o procedimento concursal, com aprovação em 

todos os métodos de seleção aplicados, é efetuada por ordem decrescente da média aritmética 

ponderada das classificações quantitativas obtidas em cada método de seleção, expressa numa 

escala de 0 a 20 valores, considerando-se a valoração até às centésimas. 

 

Será considerado excluído o candidato que tenha obtido uma valoração inferior a 9,5 num dos 

métodos ou fases, bem como, um juízo de Não Apto, não lhe sendo aplicado o método ou fase 

seguinte, conforme o previsto no n.º 4 do artigo 21.º da Portaria. 

 

Por conseguinte, cada método de seleção terá carácter eliminatório, serão igualmente excluídos os 

candidatos que não compareçam para a aplicação de qualquer um dos métodos de seleção. 
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Relativamente ao ponto 2 da ordem de trabalhos deliberou o júri, que, em situações de igualdade 

de valoração, serão observados os critérios de ordenação preferencial estipulados no artigo 24.º da 

Portaria n.º 233/2022, de 9 de setembro, e, subsistindo o empate, será considerado a maior média 

da licenciatura, seguido do maior grau habilitacional.  

 

No que concerne ao ponto 3 da ordem de trabalhos - Forma de notificação dos candidatos – O júri 

considerou, diligenciar as notificações dos candidatos, nos termos previstos nas alíneas b) e e) do 

n.º 1 do artigo 112.º do CPA, designadamente: Correio eletrónico, com recibo de entrega da 

notificação, ou atendendo ao universo de candidatos, caso não se considere adequada a notificação 

por correio eletrónico, poderá recorrer-se à publicitação de anúncio no Diário da República. 

 

Por fim, em observância do ponto quatro da ordem de trabalhos, o júri elaborou a prova de 

conhecimentos a aplicar, bem como a sua correção.  

 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, depois 

de lida e achada conforme, vai ser assinada por todos os membros do júri presentes. 

 

O Júri 

Presidente 

 

 

1.º Vogal Efetivo 

 

 

2.º Vogal Efetivo 
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