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ATA n.º 1 

 

Entre o décimo segundo e o décimo nono dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, reuniu, por 

videoconferência, o júri do procedimento concursal para o preenchimento de 5 postos de trabalho, na carreira 

e categoria de Técnico Superior, do mapa de pessoal da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público 

(DGAEP), designado pelo Despacho da Diretora-Geral da DGAEP, de 06 de dezembro de 2022, exarado na 

Informação n.º 144/DGRI/DGAEP/2022, com vista à realização de procedimento concursal comum, na 

sequência do Despacho autorizador n.º 602/2022/SEO, de 18 de novembro, precedido do despacho da 

Secretária de Estado da Administração Pública, de 21 de setembro de 2022.   

 

O presente procedimento concursal visa reforçar a equipa afeta ao recrutamento e mobilidade, tendo em 

vista a constituição de vínculo de emprego público na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 

por tempo indeterminado. 

 

O júri tem a seguinte composição: 

Presidente: Patrícia Alexandra Martins Ramos, Técnica Superior do Departamento de Estruturas Orgânicas e 

de Recrutamento;  

1.º Vogal efetivo: Nuno João Gonçalves de Jesus, Técnico Superior do Departamento de Estruturas Orgânicas 

e de Recrutamento e que substitui o presidente nas suas ausências e impedimentos;  

2.º Vogal efetivo: Maria Bebiete Marques da Costa, Técnica Superior do Departamento de Regimes Jurídicos 

de Emprego; 

1.º Vogal suplente: Ana Maria Ribas Gomes Coelho, Técnica Superior do Departamento de Estruturas 

Orgânicas e de Recrutamento 

2.º Vogal suplente: Carla Susana Nogueira Estanislau Pereira, Técnica Superior de Gestão dos Recursos 

Internos. 

 

A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos 

1. Definição dos parâmetros de avaliação, a sua ponderação, a grelha classificativa e o sistema de 

valoração final de cada método de seleção, considerando o perfil de competências do posto de 

trabalho;  

2. Decidir das fases que comportam os métodos de seleção e das condições específicas da sua realização; 

3. Definir o tipo, forma e duração da prova de conhecimento, bem como os respetivos temas e 

bibliografia;   

4. Definição dos critérios de desempate. 
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Assim, considerando que: 

1. Nos termos do art.º 36º da Lei do Trabalho em Funções Públicas, publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho, na sua redação atual, os métodos de seleção obrigatórios são a Prova de Conhecimentos (PC), 

destinada a avaliar os conhecimentos académicos e ou profissionais e a capacidade para aplicar os mesmos a 

situações concretas no exercício de determinada função, bem como avaliar o adequado conhecimento e 

utilização da língua portuguesa e a Avaliação Psicológica (AP), que visa avaliar aptidões, características de 

personalidade e ou competências comportamentais dos candidatos, tendo como referência o perfil de 

competências previamente definido. Adicionalmente, e nos termos do n.º 4 do art. 36.º da LTFP conjugado 

com o n.º 2 do art. 18.º da Portaria n.º 233/2022, de 9 de setembro, deverá ser aplicada a Entrevista de 

Avaliação de Competências (EAC) como método de seleção facultativo uma vez que, visando obter 

informações sobre comportamentos profissionais diretamente relacionados com as competências 

consideradas essenciais para o exercício da função, complementa os restantes métodos, aumentando a 

validade preditiva do processo de seleção. 

Para os candidatos que estejam a cumprir ou a executar a atribuição, competência ou atividade 

caracterizadoras do posto de trabalho em causa, os métodos de seleção a aplicar serão a Avaliação Curricular 

(AC), que visa aferir os elementos de maior relevância para o posto de trabalho a ocupar, entre os quais a 

habilitação académica ou nível de qualificação, a formação profissional, a experiência profissional e a avaliação 

do desempenho, e a EAC, salvo se esses candidatos, através de declaração escrita, afastarem estes métodos 

de seleção, devendo então ser-lhes aplicados os métodos aplicados aos restantes candidatos.  

2. A aplicação dos métodos de seleção pressupõe um perfil de competências previamente definido, que se 

anexa à presente Ata desta fazendo parte integrante (Anexo I — Perfil de Competências); 

3. O primeiro método de seleção (PC ou AC, consoante o caso) é aplicado a todos os candidatos admitidos ao 

procedimento; 

 

O júri deliberou, por unanimidade, o seguinte: 

I 

Métodos de Seleção 

 

A) Quanto à Prova de Conhecimentos 

 

1. A Prova de Conhecimentos reveste a forma escrita, de realização individual, sem consulta, em ambiente 

controlado, podendo realizar-se em suporte eletrónico ou em papel, sendo valorada de acordo com a escala 

de 0 a 20 valores, considerando-se a valoração até às centésimas. 
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2. A forma a adotar na PC, em suporte eletrónico ou em papel, é notificada aos candidatos aquando do envio 

da respetiva convocatória. 

 

3. Durante a realização da prova não é permitida a utilização de telemóveis ou qualquer aparelho eletrónico 

computorizado não autorizado. 

 

4. A prova é composta por uma única parte, considerando o elenco de conhecimentos descritos no respetivo 

perfil de competências, versando sobre as seguintes temáticas: 

- Organização política e administrativa do Estado; 

- Princípios da atividade administrativa; 

- Ética e deontologia do serviço público; 

- Gestão de recursos humanos, incluindo na Administração Pública; 

-  Recrutamento e seleção, incluindo na Administração Pública; 

-  Gestão de recursos humanos com enfoque em competências. 

 

5. A Bibliografia de suporte à realização da PC é a constante do Anexo II à presente Ata. 

 

6. A PC é constituída por um total de 40 questões de escolha múltipla, com quatro opções de resposta, em 

que: 

a) Os candidatos devem assinalar apenas uma resposta de entre as respostas possíveis em cada questão; 

b) Cada resposta certa será classificada com 0,5 valores; 

c) Cada resposta errada desconta 0,06 valores; 

d) A ausência de resposta ou a indicação de mais do que uma resposta corresponderá à atribuição de 0 (zero) 

valores, nessa questão. 

 

7. A duração total da PC é de 90 (noventa) minutos, podendo ser alargada, até ao limite de 30 (trinta) minutos, 

para os candidatos com deficiência que comprovadamente solicitarem condições especiais para a sua 

realização. 

 

8. A correção da PC é efetuada sob anonimato, mediante correção automática na plataforma em que foi 

realizada ou sistema de leitura ótica, de acordo com o formato que vier a ser fixado na convocatória. 

 



 

Rua da Alfândega – 5 - 2.º | 1149-095 Lisboa | Tel (+351) 213 915 300 | FAX (+351) 213 900 148 | geral@dgaep.gov.pt | www.dgaep.gov.pt  4 / 10 

9. Os candidatos são convocados eletronicamente para se apresentarem no local e hora de realização da PC, 

devendo comparecer 30 minutos antes da hora agendada. A tolerância para eventuais atrasos terá o limite 

máximo de 15 (quinze) minutos após o início da prova. 

 

10. A desistência da realização da PC só pode ser manifestada pelos candidatos, decorridos 20 minutos sobre 

o início da prova. 

 

11. Não é permitida a ausência temporária da sala, após o início da PC. 

 

 

B) Quanto à Avaliação Psicológica: 

 

1. A AP é realizada numa única fase, em suporte informático, com a duração previsível até 4 horas. 

 

2. A classificação da AP traduz uma apreciação e análise integrada das exigências psicológicas constantes no 

Perfil de Competências e é valorada através das menções classificativas de Apto e Não Apto. 

 

3. Na AP será garantida e observada a privacidade dos elementos e resultados perante terceiros que não o 

próprio candidato, sob pena de quebra de sigilo. 

 

4. A AP é realizada através de plataforma eletrónica dedicada, em ambiente controlado, de fornecedor 

especializado na área, garantindo o rigor técnico, segurança e a rápida produção de resultados da avaliação. 

 

5. Os candidatos são convocados eletronicamente para se apresentarem no local e hora de realização do 

método, devendo comparecer 30 minutos antes da hora agendada. A tolerância para eventuais atrasos terá o 

limite máximo de 15 (quinze) minutos após o início da prova. 

 

6. A desistência da realização da AP só pode ser manifestada pelos candidatos, decorridos 20 minutos sobre o 

início da prova. 

 

7. Considerado o disposto na subalínea ii) da alínea b) do nº 2 do artigo 20.º da Portaria n.º 233/2022, de 09 

de setembro, os candidatos que tenham realizado o método de seleção avaliação psicológica para outros 

procedimentos de recrutamento para postos de trabalho idênticos realizados pela DGAEP, podem aproveitar 

o resultado obtido, devendo manifestar essa sua pretensão ao júri nos cinco dias úteis seguintes à publicitação 
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da lista de candidatos admitidos ao procedimento, através de email dedicado, identificado na respetiva 

notificação da referida lista. 

 

8. Não é permitida a ausência temporária da sala, após o início da AP. 

 

C) Quanto à Avaliação Curricular: 

 

1. A Avaliação Curricular incidirá sobre os elementos de maior relevância para o posto de trabalho a ocupar, 

designadamente: 

Habilitação Académica: em que será considerada a titularidade de grau académico ou a sua 

equiparação legalmente reconhecida, sendo valorizadas as áreas de Psicologia, Gestão e 

Administração ou Direito; 

Formação Profissional: em que serão ponderadas as ações de formação e aperfeiçoamento 

profissional, relacionadas com a área de atividade do posto de trabalho a ocupar, concluídas nos 

últimos 5 anos; 

Experiência Profissional: em que será considerada a experiência na área de atividade a que se 

candidata, ponderada de acordo com a sua duração e enquadramento; 

Avaliação de Desempenho: em que será considerada a avaliação de desempenho referente ao último 

ciclo avaliativo, ou seja, biénio 2019/2020. 

 

2. As habilitações académicas serão classificadas do seguinte modo: 

Habilitação Valoração 

Licenciatura em área diversa da de Psicologia, Gestão e Administração, Direito 10 

Licenciatura nas áreas de Psicologia, Gestão e Administração, Direito 12 

Mestrado em área diversa da de Psicologia, Gestão e Administração, Direito 14 

Mestrado nas áreas de Psicologia, Gestão e Administração, Direito 16 

Doutoramento em área diversa da de Psicologia, Gestão e Administração, Direito 18 

Doutoramento nas áreas de Psicologia, Gestão e Administração, Direito 20 

 Na avaliação das Habilitações Académicas apenas será observado o maior grau obtido. 
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3. A Formação Profissional será avaliada de acordo com os seguintes critérios: 

Descrição da Formação Valoração 

Cursos de formação em atendimento ao público, 
gestão de projetos e gestão de RH por competências 

1 valor por curso até ao máximo de 2 valores 

Participação em seminários e congressos relacionados 
com políticas públicas de gestão de recursos humanos 

0,5 valores por curso até ao máximo de 2 valores 

Cursos de formação em ferramentas de produtividade 
(folhas de cálculo, processamento de texto e gestão de 
BD) 

1 valor por curso até ao máximo de 1,5 valores 

Cursos de formação avançada na área de gestão de 
recursos humanos 

1 valor por curso até ao máximo de 3 valores 

Cursos de formação na área de direito administrativo, 
de regime de RH na AP e RGPD (e.g. LTFP, CPA, Portaria 
recrutamento e RGPD) 

1 valor por curso até ao máximo de 10 valores 

Cursos de formação na área de estatística 0,5 por curso até ao máximo de 1,5 valores 

 

Só serão consideras as formações profissionais realizadas nos últimos 5 anos. 

Quando um curso de formação se enquadrar em mais do que uma tipologia da tabela supra, será valorizado 

de acordo com o mais favorável ao candidato. 

 

4. A Experiência Profissional será avaliada de acordo com os seguintes critérios: 

Descrição da Experiência Valoração Máximo 

Instrução processos 
RVP/trabalhadores na RAEM 

1 valor /ano Até ao máximo de 2 valores 

Elaboração de planos de formação 
individuais 

0,5 valores / plano de formação 
individual 

Até ao máximo de 1 valor 

Desmaterialização de processos, 
incluindo a definição de requisitos e 
testes funcionais 

1 valor /processo 
desmaterializado implementado 

Até ao máximo de 2 valores 

Elaboração perfis de competências 
0,5 valores / perfil de 
competências elaborado 

Até ao máximo de 2 valores 

Participação em júri de 
procedimentos concursais 
(recrutamento) 

1 valor /participação em júri 

Até ao máximo de 10 valores 

Análise de candidaturas a 
procedimentos concursais 
(recrutamento e estágios) 

1 valor / procedimento em que 
analisou candidaturas 

Conceção de métodos de seleção 1 valor/ método de seleção 

Aplicação de métodos de seleção, 
incluindo a produção de resultados 

1 valor / procedimento em que 
aplicou provas 
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Descrição da Experiência Valoração Máximo 

Análise e resposta a pronúncias em 
sede de audiência de interessados 
(recrutamento e estágios) 

1 valor / procedimento em que 
analisou e propôs respostas a 
pronúncias em sede de 
audiência de interessados 

Desenvolvimento de guias de apoio 
a procedimentos concursais 
(recrutamento e estágios) 

0,5 valores / guia Até ao máximo de 1 valor 

Atendimento ao público 1 valor /ano Até ao máximo de 2 valores 

Quando a valoração da experiência se reporte a períodos de tempo, nomeadamente a número de anos, 

apenas será observado o número de anos completos no desempenho das funções relevantes, não sendo 

contabilizados períodos inferiores àquela unidade. 

5. A Avaliação de Desempenho será avaliada de acordo com os seguintes critérios: 

Avaliação Final Valoração 

Reconhecimento de excelência 20 

Desempenho Relevante 15 

Desempenho Adequado 10 

Desempenho Inadequado 05 

 

Só será considerada a avaliação de desempenho referente ao último ciclo avaliativo, ou seja, biénio 

2019/2020. 

No caso dos candidatos que, por razões que não lhes sejam imputáveis, não possuam avaliação do 

desempenho relativa ao período a considerar, será atribuída a classificação de 10 valores. 

 

6. A classificação Final no método de seleção “Avaliação Curricular” será calculada de acordo com a seguinte 

fórmula: 

 

AC = 0,2HA + 0,5EP + 0,2FP + 0,1AD  

Em que: 

 

AC - Avaliação Curricular 

HA – Habilitação Académica  

EP - Experiência Profissional 

FP - Formação Profissional 

AD – Avaliação de Desempenho 
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D) Quanto à Entrevista de Avaliação de Competências: 

 

1. A Entrevista de Avaliação de Competências visa obter informações sobre comportamentos profissionais 

diretamente relacionados com as competências consideradas essenciais para o exercício da função, 

designadamente os identificados no perfil de competências, incidindo nas seguintes: 

 - Responsabilidade e Orientação para o Serviço Público; 

 - Realização e Orientação para Resultados; 

 - Planeamento e Organização; 

 - Análise, Avaliação e Decisão; 

 - Relacionamento Interpessoal, Cooperação e Comunicação; 

 - Gestão das Emoções. 

 

2. As competências comportamentais serão aferidas com recurso à avaliação dos respetivos comportamentos, 

de acordo com o descrito no Perfil de Competências em Anexo I. 

 

3. A Classificação Final no método de seleção Entrevista de Avaliação de Competências resulta da média 

aritmética simples das competências em análise e será apresentada na “Grelha Classificativa Individual da 

Entrevista de Avaliação de Competências” que se encontra em Anexo III.  

 

E) Por motivos de celeridade procedimental, o segundo método de seleção é aplicado a um conjunto de 

candidatos aprovados no primeiro método de seleção, a convocar por ordem decrescente de classificação, 

respeitando a prioridade legal da sua situação jurídico-funcional, na proporção de três por cada vaga, ou seja, 

quinze candidatos;  

 

F) O método de seleção facultativo é aplicado à totalidade dos candidatos aprovados no segundo método de 

seleção. 
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II 

Classificação final e critérios de desempate 

A) A classificação final dos candidatos será calculada de acordo com a seguinte fórmula: 

 

CF= 70% PC + 30% EAC 

ou 

CF= 70% AC + 30% EAC 

 

Em que: 

CF - Classificação Final; 

PC – Prova de Conhecimentos; 

AC - Avaliação Curricular; 

EAC - Entrevista de Avaliação de Competências 

 

B) Critérios de desempate 

Deliberou o júri, por unanimidade, que em caso de igualdade de classificação final, serão adotados, para além 

dos critérios definidos no artigo 24.º da Portaria n.º 233/2022, de 09 de setembro, os critérios de desempate 

indicados infra, pela ordem de enunciação: 

a) Maior classificação na Entrevista de Avaliação de Competências; 

b) Maior grau académico nas áreas de formação académicas preferenciais; 

c) Maior grau académico noutras áreas de formação; 

d) Maior média final do curso de licenciatura. 

 

 

 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, a qual, depois de lida e considerada conforme, é 

assinada e rubricada pelos presentes. 

 

A Presidente 

 

 

_____________________________ 

(Patrícia Alexandra Martins Ramos) 
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A 1.º Vogal suplente 

 

 

_____________________________ 

(Ana Maria Ribas Gomes Coelho) 

 

 

A 2.ª Vogal suplente 

 

 

_____________________________ 

(Carla Susana Nogueira Estanislau Pereira) 

 

 



 

PERFIL DE COMPETÊNCIAS TS | RECRUTAMENTO E SELEÇÃO                                                        1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

perfil de  
competências  

 

 

TÉCNICO SUPERIOR 
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO  

  

 

 

NOVEMBRO 2022 

 

 

divisão de 
recrutamento e 
mobilidade 

 

ARMANDA 
AMÉLIA 
MONTEIRO DA 
FONSECA

Assinado de forma digital por ARMANDA 
AMÉLIA MONTEIRO DA FONSECA 
DN: c=PT, o=Cartão de Cidadão, 
ou=Autenticação do Cidadão, ou=Cidadão 
Português, sn=MONTEIRO DA FONSECA, 
givenName=ARMANDA AMÉLIA, 
serialNumber=BI069663165, cn=ARMANDA 
AMÉLIA MONTEIRO DA FONSECA 
Dados: 2022.12.19 19:02:20 Z



 

PERFIL DE COMPETÊNCIAS TS | RECRUTAMENTO E SELEÇÃO                                                        2 
 

 

 

  

 

 

CONTEÚDO 
 

 

INFORMAÇÃO GERAL 3 

1.1| Informação relativa ao órgão ou serviço 3 

 

ENQUADRAMENTO DO POSTO DE TRABALHO 4 

2.1 | Competências da unidade em que se insere 4 

2.2 | Caracterização do posto de trabalho 5 

2.3 | Caracterização da atividade associada 5 

2.3. 1 | Processos e atividades                                                                          5 

2.4 | Relacionamentos institucionais 25 

 

 

REQUISITOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 25 

3.1 | Habilitação académica 25 

 

 

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS 26 

4.1 | Conhecimentos 26 

4.2 | Capacidades 26 

 

 

EXIGÊNCIAS PSICOLÓGICAS 29 

5.1 | Potencial cognitivo 29 

5.2 | Potencial comportamental 29 

 

 

 

1

1 

 

2 

 3 

 4 

 5 

 



 

PERFIL DE COMPETÊNCIAS TS | RECRUTAMENTO E SELEÇÃO                                                        3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INFORMAÇÃO GERAL   

 

1.1| INFORMAÇÃO RELATIVA AO ÓRGÃO OU SERVIÇO 

 

 

 

 

 

DESIGNAÇÃO 
DGAEP – Direção-Geral da Administração e 

do Emprego Público 

MORADA Rua da Alfandega – 5A 2º,  

1149-095 Lisboa 
 

TELEFONE GERAL 

 

213915300 

 
 

ENDEREÇO ELETRÓNICO geral@dgaep.gov.pt  

PÁGINA DA INTERNET www.dgaep.gov.pt  

NIPC 600 025 420   

CÓDIGO SIOE 054 300 000   

 

CARGO DO DIRIGENTE 

MÁXIMO  
Diretor-Geral 

NOME DO DIRIGENTE 

MÁXIMO 
Armanda Fonseca 

 

UNIDADE ORGÂNICA 
Departamento de Estruturas Orgânicas e 

Recrutamento (DEOR) 

DIVISÃO Divisão de Recrutamento e Mobilidade (DRM) 

DIRETOR DE SERVIÇO  Alexandra Duarte Ribeiro 

CHEFE DE DIVISÃO Alexandra Monteiro 
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ENQUADRAMENTO DO POSTO DE TRABALHO 

 

2.1 | COMPETÊNCIAS DA UNIDADE EM QUE SE INSERE  

 

 

a) Apoiar os serviços na identificação das necessidades de recrutamento adequado 

às respetivas missões e necessidades, atuais e prospetivas, de desempenho; 

b) Definir, implementar, controlar e avaliar a operacionalização das políticas de 

recrutamento interno e externo na Administração Pública; 

c) Definir, em articulação com o INA, I. P., referenciais e perfis de competências 

para apoiar políticas de recrutamento, de qualificação e capacitação 

institucional, incluindo o desenvolvimento de competências facilitador da 

integração em novo posto de trabalho dos trabalhadores em valorização 

profissional; 

d) Desenvolver, agilizar e promover a utilização de instrumentos de mobilidade 

como forma de colmatar as necessidades de recursos humanos dos serviços e 

organismos da Administração Pública e de orientação de carreira dos 

trabalhadores em funções públicas; 

e) Desenvolver e implementar novas técnicas e métodos de recrutamento na 

Administração Pública, incluindo o recrutamento centralizado para as carreiras 

gerais ou especiais e a análise e avaliação de competências profissionais; 

f) Realizar ações de recrutamento específicas solicitadas por outras entidades; 

g) Assegurar a gestão da Bolsa de Emprego Público (BEP); 

h) Assegurar as atividades decorrentes da gestão e coordenação de Programas de 

Estágios Profissionais na Administração Central de Estado; 

i) Prestar apoio técnico e operacional aos serviços e organismos da Administração 

Pública no âmbito do recrutamento e seleção, incluindo à Comissão de 

Recrutamento e Seleção para a Administração Pública; 

j) Produzir, em colaboração com a Divisão de Desenvolvimento Organizacional 

(DDO), com o Departamento de Regimes Jurídicos de Emprego e com o 

Departamento de Informação da Organização do Estado e do Emprego Público, 

estudos de avaliação do emprego público em Portugal tendo em atenção os 

dados empíricos do Sistema de Informação da Organização do Estado (SIOE) e 

os estudos de direito comparado, por forma a apoiar políticas modernas, 
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racionais e equitativas de gestão de recursos humanos, incluindo o 

planeamento do recrutamento. 

 

2.2 | CARACTERIZAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO 

 

CARREIRA / CATEGORIA: Técnico Superior 

ÁREA PROFISSIONAL: Gestão 

ÁREA FUNCIONAL: Gestão de Recursos Humanos 

ÁREA DE ATIVIDADE: Recrutamento e Seleção 

OBJETIVO DA FUNÇÃO: Conceber, implementar e avaliar metodologias e técnicas, de 

natureza não psicológica, orientadas para a modernização dos processos e 

procedimentos e o incremento da qualidade e rigor técnico-científico, no recrutamento 

de pessoas para a administração pública.  

 

 

2.3 | CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE ASSOCIADA  

 

2.3. 1 | PROCESSOS E ATIVIDADES  
 

Elencam-se, em seguida, associados às atribuições da DRM, os processos e 

atividades desenvolvidas no âmbito do posto de trabalho em análise. 
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Atribuição Processo Atividades 

a) Apoiar os serviços na identificação 
das necessidades de 
recrutamento adequado às 
respetivas missões e 
necessidades, atuais e 
prospetivas, de desempenho. 

Processo 1 

Desenvolver metodologias e 
instrumentos de identificação de 
necessidades de recrutamento 

Atividade 1 

Desenhar ferramentas de diagnóstico de necessidades de recrutamento, alicerçadas numa 
gestão de competências e talentos, incluindo a definição da estrutura do Plano Anual de 
Recrutamento de cada departamento governamental (MARA). 

Atividade 2 

Identificar metodologias, técnicas e instrumentos de estudo de postos de trabalho, como 
base para o desenho de perfis de competências (Kits metodológicos). 

Atividade 3 

Elaborar guias metodológicos de apoio aos serviços, na definição de perfis de competências 
específicos, numa visão prospetiva, alinhados com os referenciais de competências e com a 
missão e as atribuições de cada órgão e serviço da AP. 

Atividade 4 

Elaborar guias metodológicos de apoio aos serviços, na construção de mapas de pessoal, 
alinhados com os perfis de competências previamente definidos e com a missão, as 
atribuições, a estratégia, os objetivos fixados e as competências das unidades orgânicas. 

Atividade 5 

Recolher através de plataforma eletrónica e analisar a informação constante do Plano Anual 
de Recrutamento de cada departamento governamental (MARA), com vista ao 
desenvolvimento de procedimentos de recrutamento centralizado. 
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Atribuição Processo Atividades 

 
 

b) Definir, implementar, controlar e 
avaliar a operacionalização das 
políticas de recrutamento 
interno e externo na 
Administração Pública; 

Processo 2 

Desmaterializar o recrutamento 
interno e externo na AP 

Atividade 1 

Definir os processos e circuitos a desmaterializar no âmbito dos procedimentos concursais e 
de mobilidade na AP, incluindo os necessários ao controlo e avaliação dos recrutamentos 
realizados. 

Atividade 2 

Desenvolver, em conjunto com o parceiro tecnológico, a especificação de requisitos, com 
vista à arquitetura (design) da plataforma eletrónica. 

Atividade 3 

Proceder à verificação e validação dos requisitos ou especificações de acordo com os 
processos e circuitos identificados. 

Atividade 4 

Proceder a testes de funcionamento da plataforma em desenvolvimento, atendendo aos 
parâmetros estabelecidos. 
 

Processo 3 

Controlar e Avaliar a 
operacionalização dos processos de 
recrutamento interno e externo. 

Atividade 1 

Identificar o modelo e estratégias de intervenção, tendo em vista a implementação e 
utilização da plataforma eletrónica pelos órgãos e serviços.  

Atividade 2 

Apoiar os órgãos e serviços através de documentação técnica, com diferentes tipos de 
suporte, nomeadamente serviço de helpdesk, manuais, orientações técnicas, perguntas 
frequentes, vídeos e outros. 
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Atribuição Processo Atividades 

Atividade 3  

Divulgar documentação técnico-científica de suporte à utilização de instrumentos e técnicas 
de seleção. 

Atividade 4 

Apoiar o cidadão utilizador da plataforma eletrónica de recrutamento da AP, nomeadamente 
através de serviço de helpdesk, guias, perguntas frequentes, vídeos e outros  

Atividade 5 

Definir e implementar sistemas de controlo da operacionalização dos processos de 
recrutamento, com recurso a informação quantitativa e qualitativa, recolhida através da 
plataforma eletrónica e, quando necessário, por outras vias. 

Atividade 6 

Desenvolver estudos de avaliação do impacto da(s) política(s) pública(s) de recrutamento e 
propor melhorias tecnicamente fundamentadas e assentes em evidência científica. 

c) Definir, em articulação com o INA, 
I. P., referenciais e perfis de 
competências para apoiar 
políticas de recrutamento, de 
qualificação e capacitação 
institucional, incluindo o 
desenvolvimento de competências 
facilitador da integração em novo 
posto de trabalho dos 
trabalhadores em valorização 
profissional; 

Processo 4 

Definir a estrutura de uma gestão 
integrada dos Recursos Humanos 
na AP, com base em competências. 

Atividade 1 

Proceder ao estudo da estrutura e funções do Estado, do processo de execução das 
políticas públicas, do ciclo gestionário e dos processos típicos de gestão de RH da AP. 

Atividade 2 

Proceder ao levantamento do estado da arte da gestão pelas competências, tendo em vista 
a identificação de um referencial teórico (evidências científicas) enquanto base de trabalho. 
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Atribuição Processo Atividades 

Atividade 3 

Proceder a estudos comparativos de Molelos de GRH por competências, implementados em 
administrações públicas de outros países e por organizações públicas internacionais, 
identificando orientações teóricas, práticas e resultados. 

Atividade 4 

Elaborar a arquitetura de um modelo conceptual que identifique pressupostos técnicos, 
eixos centrais de estruturação (domínios, critérios e níveis de transversalidade) e a 
definição e clarificação de conceitos aplicáveis. 

Atividade 5 

Construir e manter atualizado um Referencial de Competências da AP abrangendo a 
identificação, definição e operacionalização de competências comportamentais e respetivos 
níveis de proficiência, bem como os critérios para esta diferenciação. 

Atividade 6 

Validar extensivamente o modelo, as competências e os comportamentos a elas ancorados, 
utilizando diferentes métodos e técnicas, com destaque para entrevistas a dirigentes de 
topo da AP e peritos académicos, workshops com trabalhadores de diferentes carreiras 
gerais e especiais, dirigentes intermédios, inquérito por questionário direcionado a todos os 
trabalhadores em funções públicas. 

Atividade 7 

Proceder à análise de variáveis externas e internas que possam impactar no modelo e 
respetivos componentes e proceder a atualizações sistemáticas em consonância com as 
conclusões retiradas. 
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Atribuição Processo Atividades 

 

 

Processo 5  

Promover a implementação do 
modelo de gestão por 
competências, assegurando a sua 
aplicabilidade no âmbito dos vários 
subsistemas de gestão de recursos 
humanos e construindo 
instrumentos de gestão associados, 
que priorizem a sua 
desmaterialização. 

 

 

Atividade 1 

Proceder a uma aplicação piloto do modelo de competências preferencialmente numa 
unidade orgânica da DGAEP, nomeadamente caracterização dos postos de trabalho e 
definição de perfis de competências. 

Atividade 2 

Propor modelos de instrumentos de GRH e proceder à respetiva revisão e atualização, em 
consonância com eventuais alterações introduzidas no modelo e seus componentes. 

Atividade 3 

Realizar ações de divulgação e formação orientadas para as boas práticas na utilização do 
modelo e instrumentos associados. 

Atividade 4 

Elaborar manuais técnicos que apoiem os serviços e organismos na adequada utilização do 
modelo e seus instrumentos, garantindo um helpdesk permanente às entidades. 

Atividade 5 

Conceber e implementar estratégias de controlo e avaliação da eficácia do modelo de GRH 
por competências, através de estudos quantitativos e qualitativos das práticas da sua 
utilização. 

Atividade 6 

Desmaterializar os procedimentos inerentes à Gestão por competências na AP. 

Atividade 7 
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Atribuição Processo Atividades 

Apresentar propostas em parceria com o INA, sobre conteúdos de carácter técnico e 
comportamental a integrar em processos formativos, tendo em vista facilitar a adaptação e 
o desenvolvimento profissional dos trabalhadores em funções públicas. 

d) Desenvolver, agilizar e promover a 
utilização de instrumentos de 
mobilidade como forma de 
colmatar as necessidades de 
recursos humanos dos serviços e 
organismos da Administração 
Pública e de orientação de 
carreira dos trabalhadores em 
funções públicas; 

Processo 6 

Promover a utilização dos 
instrumentos de mobilidade como 
forma de recrutamento e de gestão 
de carreiras, através de um modelo 
de gestão de talentos. 

 

 

Atividade 1 

Estabelecer um modelo de intervenção sistemático ao nível da orientação e 
desenvolvimento profissionais e ou gestão de carreira. 

Atividade 2 

Desenvolver uma metodologia e ferramentas de desenho de percursos formativos e 
profissionais suportados na identificação do potencial individual que decorra de uma 
avaliação integrada de aptidões, competências, qualificações, experiência, interesses e 
motivações do trabalhador, alinhados com as necessidades de recursos humanos da AP. 

Atividade 3 

Apoiar os órgãos ou serviços no desenvolvimento de ações de orientação e ou 
desenvolvimento profissionais na aplicação da metodologia estabelecida, através da 
disponibilização de diferentes recursos. 

Atividade 4 

Testar o modelo através de um programa piloto, permitindo colmatar falhas e introduzir 
melhorias.  

Atividade 5 

Realizar ações de divulgação e de formação orientadas para as boas práticas na utilização 
do modelo e instrumentos associados, elaborar manuais técnicos e garantir um helpdesk 
permanente às entidades. 
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Atribuição Processo Atividades 

Atividade 6 

Conceber e implementar estratégias de acompanhamento e avaliação da eficácia do 
modelo, através de estudos quantitativos e qualitativos das práticas da sua utilização. 

 

Processo 7 

Gerir os trabalhadores em situação 
de valorização profissional. 

Atividade 1 

Acompanhar os processos de reafetação ou colocação em valorização profissional dos 
trabalhadores em funções públicas, incluindo no que respeita às questões de transferências 
orçamentais do serviço de origem dos trabalhadores colocados em situação de valorização 

Atividade 2 

Proceder à gestão administrativa inerente à situação de valorização profissional dos 
trabalhadores, incluindo as formalidades associadas ao reinício de funções. 

Atividade 3 

Construir uma metodologia estruturada para a definição de perfis profissionais dos 
trabalhadores em situação de valorização profissional, recorrendo à identificação e ou 
avaliação integrada dos interesses, motivações, expectativas, qualificações e competências 
recorrendo à entrevista, presencial ou em plataforma digital, como técnica privilegiada de 
recolha de informação 

Atividade 4 

Definir os perfis profissionais dos trabalhadores em situação de valorização profissional, de 
acordo com a metodologia estabelecida. 
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Atribuição Processo Atividades 

Atividade 5 

Estabelecer planos individuais de formação que otimizem a reintegração dos trabalhadores 
tendo em consideração os respetivos percursos profissionais, as necessidades específicas 
dos postos de trabalho, em alinhamento com as áreas de atividade com maior carência de 
RH, numa ótica de gestão de RH por competências. 

Atividade 6 

Proceder às atividades inerentes à colocação de trabalhadores, por iniciativa da entidade 
gestora. 

Atividade 7 

Assegurar os procedimentos inerentes aos pedidos efetuados pelos órgãos e serviços para 
verificação da existência de trabalhador em situação de valorização profissional, com perfil 
profissional para ocupar posto de trabalho vago a ser preenchido por procedimento 
concursal (procedimento prévio), emitindo declaração de inexistência ou indicando 
trabalhador. 

e) Desenvolver e implementar novas 
técnicas e métodos de 
recrutamento na 
Administração Pública, incluindo 
o recrutamento centralizado 
para as carreiras gerais ou 
especiais e a análise e avaliação de 
competências profissionais; 

Processo 8 

Proceder ao estudo de novos 
desenhos metodológicos e técnicas 
de recrutamento e seleção. 

Atividade 1 

Proceder ao levantamento do estado da arte das metodologias e técnicas de recrutamento 
e seleção, tendo em vista a atualização permanente dos referenciais teóricos (evidências 
científicas) que dão suporte à atividade. 

Atividade 2 

Proceder a estudos comparativos dos processos de recrutamento e seleção implementados 
em administrações públicas de outros países e em organizações públicas internacionais 
identificando orientações teóricas, práticas e resultados. 
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Atribuição Processo Atividades 

Atividade 3 

Criar um glossário de recrutamento e seleção, procedendo à sua manutenção, atualização e 
divulgação aos órgãos e serviços, com vista à utilização de um léxico comum pela AP. 

Atividade 4 

Proceder à desmaterialização dos processos de recrutamento e seleção na AP, melhorando 
a experiência dos candidatos durante os processos de recrutamento e seleção. 

Atividade 5 

Estudar, conceber, implementar e avaliar modelos estratégicos de atração de candidatos 
(Recrutamento), tornando os processos transparentes, eficientes e eficazes.  

Atividade 6 

Estudar, conceber, implementar e avaliar novos métodos e técnicas de seleção, 
considerando o objeto de avaliação, adequação de métricas e a sua eficiência e eficácia. 

Atividade 7 

Proceder a estudos de validade preditiva dos processos de recrutamento e seleção, tendo 
por objetivo propor melhorias e alterações legislativas concomitantes. 

Atividade 8 

Desenvolver, implementar e avaliar modelos, programas e instrumentos facilitadores da 
socialização organizacional (integração dos novos trabalhadores), a disponibilizar aos 
órgãos e serviços da AP, com vista a potenciar o desempenho dos novos trabalhadores. 
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Atribuição Processo Atividades 

Processo 9 

Implementar processos de 
recrutamento centralizado. 

Atividade 1 

Desenhar perfis de competências, atendendo ao planeamento de RH estabelecido 
(necessidades de RH), considerando a transversalidade das áreas funcionais e de atividade 
em causa, bem como as missões e objetivos dos órgãos e serviços. 

Atividade 2 

Garantir a desmaterialização dos procedimentos inerentes ao Recrutamento Centralizado e 
manutenção e atualização da respetiva plataforma eletrónica. 

Atividade 3 

Desenvolver, enquanto equipa de suporte ou membro do júri, desenhos metodológicos de 
recrutamento, estabelecendo modelos estratégicos de atração dos candidatos. 

Atividade 4 

Desenvolver, enquanto equipa de suporte ou membro do júri, o desenho metodológico da 
seleção, incluindo o objeto e parâmetros de avaliação dos métodos de seleção e as 
métricas associadas, assegurando a validade preditiva do processo. 

Atividade 5 

Analisar candidaturas quanto aos requisitos de admissão, na qualidade de membro do júri 
ou integrando a equipa de apoio técnico e operacional ao júri. 

Atividade 6 

Conceber, preparar e aplicar métodos de seleção e produzir os respetivos resultados, na 
qualidade de membro do júri ou integrando a equipa de apoio técnico e operacional. 
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Atribuição Processo Atividades 

Atividade 7 

Responder e ou preparar as respostas às alegações dos candidatos, em sede de audiência 
dos interessados, na qualidade de membro do júri ou integrando a equipa de apoio técnico 
e operacional. 

Atividade 8 

Desenvolver os procedimentos de oferta de colocação, com recurso a plataforma eletrónica, 
disponibilizando manuais, guias e apoio de helpdesk aos órgãos e serviços. 

Atividade 9 

Desenvolver guias de apoio aos candidatos, direcionados para os diferentes momentos do 
procedimento de recrutamento centralizado e ao procedimento de oferta de colocação. 

Atividade 10 

Estabelecer processos de acompanhamento e controlo, com recurso à plataforma 
eletrónica, relativamente aos contratos de trabalho celebrados pelos órgãos e serviços. 

Atividade 11 

Proceder a estudos de validade preditiva do recrutamento centralizado, tendo por objetivo a 
introdução de melhorias no processo. 

 

 
f) Realizar ações de 

recrutamento específicas 
solicitadas por outras entidades; 

 

Processo 10 

Realizar a pedido dos órgãos e 
serviços da AP procedimentos 
concursais (para preenchimento de 

 

Atividade 1  

Analisar pedidos e apresentar propostas de prestação de serviços. 
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Atribuição Processo Atividades 

postos de trabalho nas carreiras 
gerais, especiais e cargos de 
direção intermédia). 

Atividade 2 

Integrar júris de procedimentos concursais, assegurando as operações inerentes aos 
procedimentos.  

Atividade 3 

Estudar os postos de trabalho a preencher e elaborar perfis de competências específicos, de 
suporte ao desenho metodológico do recrutamento e seleção e da aplicação dos métodos 
de seleção. 

Atividade 4 

Desenvolver metodologia de recrutamento, estabelecendo modelos de atração dos 
candidatos, tendo por referência os perfis de competência identificados. 

Atividade 5 

Desenvolver, o desenho metodológico da seleção, incluindo o objeto e parâmetros de 
avaliação dos métodos de seleção e as métricas associadas, tendo por referência os perfis 
de competência identificados. 

Atividade 6 

Aplicar instrumentos e técnicas de recrutamento e de seleção (não psicológicas), garantindo 
o respeito pelas especificidades da pessoa com deficiência. 

Atividade 7 

Produzir resultados da aplicação dos métodos de seleção e ou classificar os candidatos, de 
acordo com os parâmetros e critérios previamente estabelecidos. 
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Atribuição Processo Atividades 

Atividade 8 

Responder e ou preparar as respostas às alegações dos candidatos, em sede de audiência 
dos interessados. 

Atividade 9 

Desenvolver guias de apoio aos candidatos, direcionados para os diferentes momentos do 
procedimento concursal. 

g) Assegurar a gestão da Bolsa de 
Emprego Público (BEP); 

Processo 11 

Divulgar ofertas de emprego 
público. 

Atividade 1 

Assegurar, em conjunto com o parceiro tecnológico, os desenvolvimentos e atualizações 
necessárias à estruturação de uma plataforma eletrónica, que garanta a divulgação de 
oportunidades de emprego público, estabelecendo uma ligação entre a oferta e a procura. 

Atividade 2 

Prestar apoio técnico a todos os utilizadores da plataforma (órgãos e serviços e cidadão) - 
Bolsa de Emprego Público.       

Atividade 3 

Garantir a atualização e fiabilidade da informação registada na plataforma eletrónica, 
utilizando-a para a realização de estudos estatísticos relativos ao emprego público e outros 
que derivem de imposições legais. 

h) Assegurar as atividades 
decorrentes da gestão e 
coordenação de Programas de 
Estágios Profissionais na 
Administração Central de 

Processo 12 

Gerir o processo de candidatura 
das entidades promotoras de 
estágios profissionais na 

Atividade 1 

Preparar e manter atualizada a plataforma eletrónica onde decorre o programa de estágios, 
incluindo a candidatura dos órgãos e serviços a entidade promotora. 
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Atribuição Processo Atividades 

Estado; Administração Central de Estado. Atividade 2 

Executar os procedimentos inerentes à identificação das entidades promotoras de estágios 
profissionais e a distribuição de vagas por entidade. 

Atividade 3 

Responder e ou preparar as respostas às alegações das entidades candidatas, em sede de 
audiência dos interessados. 

Atividade 4 

Desenvolver guias de apoio aos órgãos e serviços, na fase de candidatura e nas 
subsequentes fases do programa de estágios. 

Atividade 5 

Desenvolver os procedimentos inerentes à colocação e contratação dos candidatos bem 
como, à mobilidade de estagiários entre entidades promotoras. 

Atividade 6 

Desenvolver os processos inerentes à implementação de programas de estágios 
profissionais específicos. 

Atividade 7 

Desenvolver um sistema de acompanhamento da execução do programa, em articulação 
com as entidades promotoras, atendendo nomeadamente ao cumprimento dos objetivos e 
dos planos de estágio.   
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Atribuição Processo Atividades 

Atividade 8 

Desenvolver estudos de avaliação 360 graus do programa de estágios e propor melhorias 
tecnicamente fundamentadas. 

Atividade 9 

Elaborar relatórios de acompanhamento do programa de estágios bem como, relatório final 
de execução. 

 

Processo 13 

Gerir os processos de candidatura, 
seleção e colocação dos candidatos 
a programas de estágios 
profissionais na administração 
direta e indireta do Estado. 

Atividade 1 

Preparar e manter atualizada a plataforma eletrónica onde decorre o programa de estágios, 
incluindo a área de candidatura, seleção e colocação dos candidatos. 

Atividade 2 

Desenvolver guias de apoio aos candidatos, direcionados aos diferentes momentos do 
programa de estágios. 

Atividade 3 

Proceder à verificação de requisitos de admissão, à aplicação do(s) método(s) de seleção e 
à graduação/ordenação dos candidatos aos estágios. 

Atividade 4 

Participar no processo de avaliação e seleção de candidatos a programas específicos de 
estágios profissionais, desenvolvidos por órgãos ou serviços com condições especiais. 

Atividade 5 

Responder e ou preparar as respostas às alegações dos candidatos, em sede de audiência 
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Atribuição Processo Atividades 

dos interessados. 

Atividade 6 

Estabelecer um modelo de avaliação dos estágios profissionais, disponibilizando às 
entidades avaliadoras ferramentas de avaliação. 

i) Prestar apoio técnico e 
operacional aos serviços e 
organismos da Administração 
Pública no âmbito do 
recrutamento e seleção, 
incluindo à Comissão de 
Recrutamento e Seleção para a 
Administração Pública; 

Processo 14 

Prestar apoio técnico e operacional, 
no âmbito do recrutamento e 
seleção, aos órgãos e serviços da 
AP. 

Atividade 1  

Analisar pedidos e apresentar propostas de prestação de serviços. 

Atividade 2 

Estudar os postos de trabalho a preencher e elaborar perfis de competências específicos, de 
suporte ao desenho metodológico do recrutamento e seleção e da aplicação dos métodos 
de seleção. 

Atividade 3 

Apoiar o júri dos procedimentos concursais no desenvolvimento de modelos de atração dos 
candidatos, tendo por referência os perfis de competência identificados. 

Atividade 4 

Apoiar o júri dos procedimentos concursais no desenvolvimento do desenho metodológico 
da seleção, incluindo o objeto e parâmetros de avaliação, técnicas e instrumentos e as 
métricas associadas, alinhados com os perfis de competência identificados. 

Atividade 5 

Apoiar o júri na gestão das candidaturas aos procedimentos concursais, nomeadamente na 
conceção de formulários de candidatura, verificação de requisitos de admissão e produção 
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Atribuição Processo Atividades 

de listas de candidatos admitidos aos procedimentos. 

Atividade 6 

Apoiar o júri na aplicação de instrumentos e técnicas de seleção (não psicológicas), 
garantindo o respeito pelas especificidades da pessoa com deficiência. 

Atividade 7 

Apoiar o júri na produção dos resultados da aplicação dos métodos de seleção e ou 
classificar os candidatos de acordo com os parâmetros e critérios previamente 
estabelecidos. 

Atividade 8 

Conceber e aplicar instrumentos e técnicas de recrutamento e de seleção (não 
psicológicas), incluindo a produção de resultados. 

Atividade 9 

Responder ou preparar as respostas às alegações dos candidatos, em sede de audiência 
dos interessados. 

Atividade 10 

Prestar apoio técnico e administrativo à Comissão de recrutamento e seleção da AP. 

j) Produzir, em colaboração com a 
Divisão de Desenvolvimento 
Organizacional (DDO), com o 
Departamento de Regimes 
Jurídicos de Emprego e com o 
Departamento de Informação da 

Processo 15 

Fomentar e desenvolver estudos 
relativos ao emprego público, com 
vista a uma gestão eficaz e 

Atividade 1 

Promover estudos comparativos entre o emprego público e privado e outros, relativamente 
a variáveis organizacionais com impacto no desempenho dos trabalhadores e das 
organizações públicas. 
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Atribuição Processo Atividades 

Organização do Estado e do 
Emprego Público, estudos de 
avaliação do emprego público 
em Portugal tendo em atenção 
os dados empíricos do Sistema de 
Informação da Organização do 
Estado (SIOE) e os estudos de 
direito comparado, por forma a 
apoiar políticas modernas, 
racionais e equitativas de gestão 
de recursos humanos, incluindo o 
planeamento do recrutamento. 

eficiente dos RH da AP. Atividade 2 

Promover e ou acompanhar estudos de avaliação das necessidades de recursos humanos 
na AP. 

Atividade 3 

Contribuir para a integração, a interoperabilidade e a compatibilização de informação 
proveniente de diversas fontes relevantes, para a produção de indicadores sobre a evolução 
do emprego público. 

Atividade 4 

Contribuir e colaborar em estudos de avaliação do impacto das políticas públicas de gestão 
de recursos humanos que disponibilizem fundamentos empíricos para a promoção da 
modernização, racionalização e sustentabilidade do emprego público. 

 

 

 

Processo 16 

Integrar e promover a socialização 
organizacional de novos 
trabalhadores, tendo em vista 
otimizar os respetivos 
desempenhos e a satisfação de 
expetativas. 

Atividade 1 

Produzir manuais de processos e procedimentos no âmbito da atividade da DRM. 

Atividade 2 

Manter atualizada e organizada toda a informação técnica referente aos modelos teóricos, 
metodologias e técnicas em uso na Divisão, enquanto fontes de conhecimento. 

Atividade 3 

Apoiar e acompanhar o processo de integração de novos trabalhadores, assegurando a sua 
formação e familiarização com as especificidades da GRH, designadamente do 
recrutamento e seleção, no contexto da AP. 
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Atribuição Processo Atividades 

Atividade 4 

Apoiar e facilitar a familiarização dos novos trabalhadores com os circuitos e procedimentos 
típicos da DRM. 
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LOCAL DE TRABALHO: Lisboa 

REGIME DE PRESTAÇÃO DE TRABALHO: presencial/teletrabalho 

MODALIDADES DE HORÁRIO DE TRABALHO: horário rígido, flexível ou em jornada 

contínua. 

DESLOCAÇÕES: pouco frequentes e de curta duração 

INSTRUMENTOS DE TRABALHO: computador, plataformas digitais, aplicações comuns e 

específicas à área de recursos humanos e avaliação psicológica, material de avaliação. 

 

2.4 | RELACIONAMENTOS INSTITUCIONAIS 

 

INTERLOCUTORES HABITUAIS:  

Internos: Superiores e colegas 

Externos: Serviços e público em geral 

 

TIPO DE CONTACTOS: 

Informar  

Formar  

Entrevistar  

Avaliar 

Aconselhar 

Cooperar em equipas de trabalho 

Comunicar em público 
 

 

 

REQUISITOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

 

3.1 | HABILITAÇÃO ACADÉMICA 

NÍVEL: Licenciatura. 

ÁREA CNAEF (PRINCIPAL): Psicologia, Gestão e Administração, Direito 

CURSO: Orientados para as áreas de conhecimento de Gestão de Recursos Humanos, 

Psicologia, Gestão (empresas) e Gestão e Administração Pública. 
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COMPETÊNCIAS TÉCNICAS 

Conjunto de conhecimentos científicos e técnicos formais e de capacidades para 

proceder à sua aplicação, em contexto real, que se revelam indispensáveis a uma 

rápida compreensão e assimilação dos percursos cognoscitivos implícitos às funções a 

desempenhar, resultantes do estudo do posto de trabalho. 

 

 

 

  

4.1 | CONHECIMENTOS 
 

4.2 | CAPACIDADES 

A Constituição da República Portuguesa, 

designadamente no que se refere aos princípios éticos 

que regulam a atividade da Administração Pública 

 

Estabelecer a relação entre os princípios constitucionais 

e a atividade que se desenvolve no âmbito do 

Recrutamento e Seleção 

A organização do Estado e da Administração Pública e 

as relações que se estabelecem entre as duas entidades 

 
Nomear as características e diferenciar as estruturas do 

estado e da Administração Pública 

O Código do trabalho 

 
Indicar a aplicabilidade do Código do Trabalho aos 

trabalhadores em funções públicas 

O ciclo orçamental do Estado e o impacto na atividade 

da DGAEP 

 
Sublinhar os inputs da atividade da DRM para o ciclo 

orçamental da DGAEP  

Enquadramento legal, processos e instrumentos da 

Gestão de RH na AP 

 
Identificar as normas legais, os processos e os 

instrumentos de GRH na AP 

O regime de proteção de dados pessoais 

 Identificar as interações entre este regime legal e a 

atividade que se desenvolve no âmbito do 

Recrutamento e Seleção 

O regime de acesso aos documentos administrativos 

 Identificar as interações entre este regime legal e a 

atividade que se desenvolve no âmbito do 

Recrutamento e Seleção 

O código do procedimento administrativo 
 Reconhecer as situações e condições em que o CPA tem 

interações com a atividade de Recrutamento e Seleção 

Normas legais que regulam o trabalho em funções 

Públicas 

 
Identificar e explicar os princípios legais referentes ao 

regime de trabalho em funções Públicas 
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Competências e Gestão por competências  

 
Explicar e discutir os conceitos e princípios associados aos 

modelos de Gestão de RH por competências 

O ciclo de gestão de recursos humanos na AP e os 

instrumentos associados 

 
Descrever e explicar o ciclo de GRH na AP e instrumentos 

associados 

Estatística descritiva e inferencial aplicada às Ciências Sociais 

 Identificar a necessidade de aplicação de tratamento 

estatístico e os requisitos necessários para assegurar o 

respetivo rigor  

Windows 

 

Gerir, enquanto utilizador, ficheiros em formato digital 

Microsoft Office 

 
Utilizar as aplicações de tratamento de texto, folha de 

cálculo e apresentações 

Internet 

 
Consultar e recolher, de forma segura, informação 

pertinente para a atividade em curso 

Correio eletrónico 

 

Utilizar, correntemente, os sistemas de correi eletrónico 

Plataformas digitais de videoconferência 

 
Adaptar-se e utilizar as plataformas digitais de contacto 

e reunião 

Software de recursos humanos orientados para os 

processos destinados a otimizar o recrutamento, a 

integração, o desenvolvimento e o desempenho dos 

trabalhadores 

 

Utilizar software de gestão de recursos humanos 

Língua inglesa 

 Níveis: B2 (utilizador independente), C1 (utilizador 

proficiente) do Quadro Europeu Comum de Referência 

para as Línguas 

Software de tratamento estatístico 

 

Utilizar software de tratamento estatístico  

Os princípios éticos da AP 

 

Relacionar a atividade de recrutamento e seleção com 

os princípios éticos inerentes ao exercício de funções 

públicas 

Enquadramento legal dos processos de recrutamento, 

seleção e mobilidade na AP 

 
Formular e conjugar as normas legais referentes aos 

processos de recrutamento, seleção e mobilidade com 

os procedimentos de ocupação de postos de trabalho 

na AP  
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Normas legais relativas ao acesso à função pública  

 
Consultar, interpretar e aplicar as normas legais 

relativas ao acesso à função pública 

Regulamento da tramitação do procedimento concursal  

 

Consultar, interpretar e aplicar as normas legais 

referentes ao recrutamento e seleção na AP 

Regime de valorização profissional de trabalhadores em 

funções públicas 

 

Consultar, interpretar e aplicar o regime de valorização 

profissional de trabalhadores em funções públicas 

O estatuto do pessoal dirigente dos serviços e 

organismos públicos 

 

Conceber, propor e executar os processos de seleção 

para dirigentes intermédios da AP 

Norma legal relativa às quotas de emprego para 

pessoas com deficiência, e as exigências referentes à 

adaptação de meios de avaliação e das condições de 

trabalho para estas pessoas 

 

Diferenciar e comprovar a necessidade e importância de 

respeitar os princípios legais direcionados para a 

inclusão dos portadores de deficiência 

Metodologias e técnicas de Análise de funções, de 

construção de Perfis de competências de postos de 

trabalho e de Perfis profissionais do trabalhador 

 

Preparar e produzir estudos e análises de funções, 

perfis de competências e perfis profissionais 

Os suportes digitais em processos de seleção: condições 

de aplicação, requisitos e especificidades deste recurso 

no âmbito da AP, vantagens e desvantagens das 

plataformas digitais 

 

Elaborar propostas e tomar decisões técnicas 

fundamentadas em evidências científicas  

 

Discutir, criticar e validar opiniões e julgamentos tendo 

por referência as evidências empíricas e os 

fundamentos científicos   
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EXIGÊNCIAS PSICOLÓGICAS 

 

O conjunto de atributos psicológicos indispensáveis para o exercício das funções 

associadas ao posto de trabalho, que resulta do estudo do posto de trabalho. 

 

5.1 | POTENCIAL COGNITIVO 

A avaliação do Potencial cognitivo incluirá a avaliação das seguintes aptidões: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 | POTENCIAL COMPORTAMENTAL 

Esta dimensão é avaliada com base nas dimensões características de personalidade e 

competências comportamentais, recursos psicológicos que apresentam elevada 

correlação, uma vez que a primeira condiciona e molda a segunda.  

Por esse motivo, o potencial de adaptação comportamental será traduzido na avaliação 

integrada das competências que a seguir se identificam, definem e operacionalizam: 

 

 

RESPONSABILIDADE E 

ORIENTAÇÃO PARA O SERVIÇO 

PÚBLICO 

 

Atuar de acordo com os valores 

e princípios éticos, assumindo o 

seu papel na prossecução da 

Prioriza o interesse público em toda a sua ação, no respeito pelos 
direitos e interesses dos cidadãos e das entidades. 

Atua respeitando princípios éticos, deontológicos, jurídicos e 
metodológicos e os procedimentos que regulam a sua atividade e 
a da organização em que se enquadra. 

Reconhece o seu papel na prossecução da missão e concretização 
dos objetivos do serviço 

Raciocínio  

Lógico 

Necessário para produzir 

uma sequência de juízos 

ou argumentos através de 

operações de 

pensamento, 

habitualmente a indução 

ou a dedução, para 

chegar a uma 

determinada conclusão. 

 

Raciocínio crítico 

verbal  

Necessário para 

compreender e avaliar a 

lógica de várias 

afirmações relacionadas 

com um texto. 

Raciocínio crítico 

numérico 

Necessário para raciocinar 

com números, interpretar 

dados quantitativos e/ou 

realizar operações aritméticas 

simples ou complexas, tendo 

em vista a resolução de 

problemas com rapidez e 

exatidão. 

 Atenção  

Concentrada 

Necessária para atender a 

estímulos (fenómenos, 

objetos ou tarefas) em 

condições diversas, durante 

um determinado período de 

tempo, sem perda 

significativa de eficácia. 
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missão do serviço público, 

responder com prontidão e 

contribuir para a melhoria 

contínua.  

Responde com prontidão e disponibilidade às exigências da sua 
atividade profissional.  

Analisa criticamente processos e procedimentos tendo em vista a 
melhoria contínua do serviço público a prestar. 

. 
 

REALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO 

PARA RESULTADOS 

 

Focar a ação em objetivos 

exigentes, agir com autonomia, 

recolher e analisar a informação 

de forma critica, manter-se 

tecnicamente atualizado e 

garantir consistência na sua 

atuação.  

Compromete-se com objetivos exigentes, mas realistas e é 
perseverante no alcançar das metas definidas. 

Demonstra autonomia, iniciativa e proatividade na prossecução 
dos objetivos, aceitando os desafios profissionais 

Recolhe, analisa e organiza de forma crítica e pertinente, a 
informação necessária à realização da sua atividade.  

Fundamenta as suas ideias e propostas de decisão suportadas em 
dados relevantes e informação objetiva. 

Estuda os assuntos, prepara-se e atualiza-se técnica e 
cientificamente, nas áreas de conhecimento inerentes à sua 
intervenção, garantindo uma atuação consistente e rigorosa. 

  
 

 

PLANEAMENTO E 

ORGANIZAÇÃO 

 

Programar, organizar e 

controlar a sua atividade, definir 

objetivos, etapas e prazos, 

estabelecer prioridades e 

antecipar situações críticas e as 

resoluções possíveis. 

 
É sistemático na preparação atempada da sua atividade, 
estabelecendo etapas e prazos para a sua realização eficiente. 

Define prioridades na sua ação, centrando-se nas atividades com 
maior relevância para a prossecução dos objetivos estabelecidos. 

Gere adequadamente o seu tempo de trabalho cumprindo os 
prazos estipulados para as diferentes atividades. 

Reavalia frequentemente o plano de trabalho e ajusta-o às 
alterações imprevistas, introduzindo as correções consideradas 
necessárias. 

Antecipa situações críticas e soluções, evitando prejuízo para os 
utilizadores dos serviços prestados. 

 
 

ANÁLISE, AVALIAÇÃO E 

DECISÃO 

 

Recolhe, analisa e avalia a 

informação disponível, de forma 

objetiva e integrada, tendo em 

vista a produção de uma 

decisão classificativa. 

É sistemático e criterioso na preparação e condução dos 
processos de avaliação da sua responsabilidade. 

Respeita os princípios e orientações técnicas inerentes à 
condução e aplicação de metodologias de avaliação. 

Ouve o outro com atenção preocupando-se em interpretar a sua 
mensagem com exatidão. 
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 É objetivo na análise da informação de que dispõe, prevenindo 
erros e enviesamentos na avaliação. 

Toma decisões e assume opções considerando as variáveis em 
presença, o mérito das alternativas disponíveis e o seu impacto 
nos diversos interlocutores. 

  

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL, 

COOPERAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

Interagir adequadamente com 

pessoas em contextos sociais e 

profissionais distintos, integrar 

equipas e gerar sinergias 

através da comunicação e 

participação ativa. 

 

Tem um trato cordial e flexível com todos os interlocutores no 
âmbito da sua atividade profissional. 

Participa com autoconfiança em grupos de trabalho, reuniões e 
outros eventos, em representação do serviço, transmitindo uma 
imagem de credibilidade. 

Tem um papel ativo e cooperante nas equipas de trabalho, 
partilhando informação e conhecimentos com os outros 
elementos. 

Comunica oralmente e por escrito com clareza, fluência e 
precisão, adaptando a linguagem e o estilo de mensagem aos 
diferentes interlocutores. 

Capta o ponto de vista do outro, sendo consistente e oportuno na 
resposta e recorrendo a argumentos logicamente estruturados. 

 
 

GESTÃO DAS EMOÇÕES 

 

Atuar com equilíbrio emocional 

nos diversos contextos socio-

profissionais em que se integra, 

lidar de forma apropriada com 

situações de pressão e 

contrariedades, conter a 

manifestação de emoções 

negativas 

Tem um comportamento estável perante as críticas e 
contrariedades. 

Mantém-se produtivo e objetivo mesmo sob pressão emocional. 

Controla a manifestação de emoções negativas. 

Mantém a distância emocional necessária, face aos problemas 
dos outros. 

Ajusta a sua resposta emocional às variáveis emocionais em 
presença. 
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Anexo II 

Bibliografia de suporte à realização da Prova de Conhecimentos 

 

A bibliografia de suporte para a parte teórica será a seguinte:  

a) Amaral, D. (2020). Curso de Direito Administrativo. Vol. I. 4.ª Edição. Lisboa: Almedina. [Parte I]; 

b) Cabral Cardoso, C., Cunha, M.P., Cunha, R.C., Marques, C., Rego, A. (2015). Manual de Gestão de 

Pessoas e do Capital Humano. 3.ªa Edição, Edições Silabo, Lisboa. [Capítulos 3, 4 e 5]; 

c) Camara, P.B., Guerra, P.B., Rodrigues, V. (2014). Humanator XXI: recursos humanos e sucesso 

empresarial. 6.ª Edição atualizada. Publicações D. Quixote, Lisboa. [Capítulos 7 e 10]; 

d) Ceitil, M. (2015). Gestão e Desenvolvimento de Competências. 1.ª Edição, Edições Silabo, Lisboa. 

[Capítulos 1, 2, 7 e 8]. 

 

Legislação: 

a) Constituição da República Portuguesa, aprovada pelo Decreto de 10 de abril de 1976, na sua redação 

atual [Título IX]; 

b) Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na 

sua redação atual [Artigos 28.º a 51.º; 56.º a 69.º; 79.º a 88.º]; 

c) Código do Procedimento Administrativo, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de 

janeiro, na sua redação atual. [Parte I; Parte II - Capítulos I e II; Parte III: Título I - Capítulo I, Capítulo II 

(Secção III), Capítulo IV, Capítulo V e Título II - Capítulo II (Secção II e Secção IV); Parte IV - Capítulo II];  

d) Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual; 

e) Portaria n.º 233/2022, de 09 de setembro; 

f) Portaria n.º 200/2006, de 25 de outubro; 

g) Regime da Valorização Profissional dos Trabalhadores com Vínculo de Emprego Público, aprovado em 

anexo à Lei n.º 25/2017, de 30 de maio, na sua redação atual; 

h) Portaria n.º 48/2014, de 26 de fevereiro; 

i) Decreto-Lei 89-F/98, de 13 de abril; 

j) Decreto-Lei n.º 89-G/98, de 13 de abril; 

k) Princípios éticos da Administração Pública, disponível em 

https://www.dgaep.gov.pt/index.cfm?OBJID=9BB1D4D0-0607-4588-BCAD-894DBC499AFF&MEN=i 

l) Decreto Regulamentar n.º 27/2012, de 29 de fevereiro; 

m) Decreto-Lei n.º 19/2021, de 15 de março. 
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Anexo III 

Grelha Classificativa Individual da Entrevista de Avaliação de Competências 

Nome:        Cód. Cand:  

Data da Entrevista:  

Hora da Entrevista: 

Parâmetros de Avaliação da 
Entrevista 

Classificação 

Entrev. 1 Entrev. 2 Entrev. 3 Final 

- Responsabilidade e Orientação para 
o Serviço Público (ROSP); 

        

- Realização e Orientação para 
Resultados (ROR); 

        

- Planeamento e Organização (PO);         

- Análise, Avaliação e Decisão (AAD);         

- Relacionamento Interpessoal, 
Cooperação e Comunicação (RICC); 

        

- Gestão das Emoções (GE);         

Valoração Final da Entrevista (Média Aritmética Simples)   

 
 
 
 
 

 
A classificação final da entrevista será a que resultar da média aritmética simples, dos valores obtidos pelo 
candidato em cada uma das seis competências, de acordo com a seguinte fórmula: 

𝑬𝑨𝑪 =
𝑹𝑶𝑺𝑷 + 𝑹𝑶𝑹 + 𝑷𝑶 + 𝑨𝑨𝑫 + 𝑹𝑰𝑪𝑪 + 𝑮𝑬

𝟔
 

 
Os entrevistadores, 
Lisboa,    de    de 20__ 
 
_____________________________ 
 
_____________________________  
 
_____________________________  
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