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MUNICÍPIO DE ALPIARÇA
Procedimento interno de seleçâo para mudança de nível, com vista ao provimento de um lugar na categoria de
especialista de informática do grau 2, nível 2, da carreira de especialista de informática
Ata n.° l

Aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois nos Paços do Município de Alpiarça, pelas 10 horas
reuniu o júri do procedimento interno de seleção para mudança de nível, com vista ao provimento de um lugar na
categoria de especialista de informática do grau 2, nível 2, da carreira de especialista de informática, autorizado por
despacho da Senhora Presidente da Câmara Municipal, Sônia Isabel Fernandes Sanfona Cruz Mendes.
Esta reunião teve como objetivo fixar os parâmetros de avaliação, a ponderação e o sistema de valoraçao final dos
métodos de seleção a aplicar no presente procedimento, tendo o júri, nos termos da lei, deliberado por
unanimidade, o seguinte:
- A seleçâo do candidato será feita de acordo com a fórmula e critérios, constantes do despacho de abertura do
presente procedimento interno de seleçao:

CF = (CS + 4FE)/5
Em que:

CF= Classificação Final
CS= Classificação de Serviço
FE= Funções Exercidas (média de classificação dos projetos/atividades apresentados)
- Classificação de Serviço - Média das classificações dos últimos dois anos, traduzida numa escala de O a 20 valores.
- Funções Exercidas - Avaliação das tarefas realizadas nos últimos dois anos, ponderando, de acordo com as
exigências da função, os projetos realizados e as atívidades desenvolvidas, considerando 4 projetos/atívidades
descritas no relatório, sendo a respetiva classificação igualmente traduzida numa escala de O 20 valores,
considerando a seguinte fórmula:

FE = Média (PA), em que:
PA=Q+M+EI+NC+EE
Em que,porsua vez:

PA = Classificação de cada Projeto/Atividade
Q= Qualidade
M = Motivação
El = Espírito de Iniciativa
NC = Nível de Comunicação

EE= Espírito de Equipa
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dedicação nas

dedicação nas

e dedicação nas
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tarefas que lhe são
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dúvidas dos
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utilizadores com
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Para o cálculo de classificação de cada projeto/atividade, efetua-se o somatório das pontuações obtidas em cada
item. A efetiva mudança de nível, depende da obtenção de classificação final não inferior a 14 (catorze) valores,
numa escala de O a 20 valores.
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