
MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
FORÇA AÉREA

ATA N.° 1

1. Ao sétimo dia de agosto de 2019, pelas 14h00, no edificio do Estado-Maior da Força Aérea,

reuniu o Júri do procedimento concursal comum, para o preenchimento de 1 posto de trabalho na

categoria/carreira de Técnico Superior, na área de Engenharia Têxtil, nomeado por despacho do Sr.

GEN CEMFA de 17 de maio de 2019, exarado na Informação n.° 24, de 13 de maio de 2019, da

Repartição de Pessoal Civil, estando presentes os seguintes elementos:

Presidente TCORJADMAER Paula Sofia Lourenço Pires

1.° Vogal CAP JUR Maria João da Costa e Costa

2.° Vogal Suplente CAP/TABST Diogo José Gertrudes Medinas Leitão

2. Por motivos de impedimento, o 2.° vogal CAP/TABST Rui Manuel Ventura Primo da Silva foi

substituído pelo 2.° Vogal Suplente CAP TABST Diogo José Gertrudes Medinas Leitão.

3. Nos termos da ordem do dia, esta reunião teve como objetivo definir quais os métodos de

seleção a serem adotados, as condições específicas da sua realização, os parâmetros de avaliação, a

sua ponderação, a grelha classificativa e o sistema de valoração final de cada método de seleção a

aplicar no presente procedimento concursal.

4. Assim, o Júri deliberou, por votação nominal unânime, o seguinte:

a. Nos termos do artigo 36.° da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LGTFP), os

métodos de seleção a adotar são os seguintes:

(1) A Avaliação Curricular (AC), que será aplicada aos candidatos que estejam a

cumprir ou a executar a atribuição, competência ou atividade caracterizadoras do

posto de trabalho em causa, bem como aos candidatos em situação de

requalificação que, imediatamente antes, tenham desempenhado aquela atribuição,

competência ou atividade;
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(2) A Prova de Conhecimentos (PC) e a Entrevista Profissional de Seleção (EPS),

que serão aplicadas aos candidatos que não se encontrem nas condições previstas

no ponto anterior, e aos candidatos que, encontrando-se, optem pela aplicação deste

método, através de declaração expressa no campo 6 do formulário de candidatura.

b. Os métodos de seleção serão aplicados no edificio do Estado-Maior da Força Aérea, em

Alfragide, sendo observadas as seguintes regras:

(1) PC:

(a) Este método será aplicado sob a forma escrita, sendo garantido o anonimato

para efeitos de correção.

(b) A prova escrita é individual, sem consulta, revestindo uma natureza teórica,

composta por questões de escolha múltipla, tendo uma duração máxima de

60 minutos (mais 15 minutos de tolerância), atendendo aos temas presentes

na seguinte bibliografia:

i. CONFEC@net - Tecnologia da Confecção, Organização e

Planeamento da Produção e Qualidade, Manual do formando:

a. Módulo 1: Tecnologia de Confeção;

b. Módulo 2: Planeamento e Organização da Produção;

c. Módulo 3: Qualidade;

ii. Edição: Citeve - Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do

Vestuário de Portugal
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iii. ARAUJO, Mário de - “Tecnologia do vestuário”. Lisboa: Fundação

Calouste Guibenkian, 1996. 455 p. ISBN 972-31-0706-6.

iv. ARAÚJO, Mário; CASTRO, E. Meio - “Manual de Engenharia

Têxtil”. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1987. 1648 p. Vol. 1

e II.

v. ARGOTE, José 1. - “Equipos y procesos de corte en Ia confección”.

Confección Industrial. n.° 377 (2° trimestre de 2002), p. 11-23.

vi. CARR, Harold - “Clothing management handbook: The clothing

factory”. London, UK: Clothing & Footwear Institute, 1972. 119 p.

vii. CARR, Harold - “The organisation, planning and control of

production in clothing manufacture”. London, UK: Clothing Institute,

1976. l4’lp.

viii. CARR, Harold; LATHAM, Barbara - “The technology of clothing

manufacture”. Oxford, UK: Blackwell Science Ltd., 1994. 274 p.

ISBN 0-632-02193-4.

ix. CHUTER, A.J. - “Introduction to clothing production management”.

Oxford, UK: Blackwell Science Ltd., 1988. 180 p. ISBN 0-632-

01827-5.

x. COATS - “The technology of threads and seams”. Glasgow,

Scotland: J & P Coats Limited, 1995.

xi. COOKLIN, Gerry - “Fusing technology”. Manchester, UK: The

Textile Institute, 1990.94 p. ISBN 1-870812-22-0.

xii. COOKLIN, Gerry - “Introduction to clothing manufacture”. Oxford,

UK: Blackwell Science Ltd., 1996. 178 p. ISBN 0-632-02661-8.
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xiii. FRIEND, R. - “Sewing room technical handbook: Lockstitch and

overlock seams”. Nottingham, UK: Hatra, 1977. 112 p. ISBN 0-

90 1056-02-2.

xiv. GLOCK, Ruth; KUNZ, Grace - “Apparel manufacturing: sewn

products analysis”. New Jersey, USA: Prentice-Hall, mc, 1995. 611

p. ISBN 0-02-344142-9.

xv. MENDONÇA, Artur - “Organização da produção em confecção

têxtil”. Porto: Publindústria Edições Técnicas, 2000. 235 p. ISBN

972-95794-6-6.

(c) Na valoração da PC será adotada a escala de O a 20 valores considerando-se a

valoração até às centésimas, nos termos do n.° 2 do artigo 9.° da Portada n.°

125-Ai2019, de 30 de abril (doravante referida por “a Portaria”).Cada

resposta errada irá ser descontado 0,25 valores, sendo que no global (do

conjunto de questões), o valor não poderá ser inferior a O valores.

(d) É aprovada a grelha de correção da prova de conhecimentos Anexo A.

(2) AC:

(a) Este método será aplicado nos termos do artigo 5.° da Portaria e expresso

numa escala de O a 20 valores, com valoração até às centésimas, sendo a

classificação obtida através de média aritmética ponderada dos elementos a

avaliar, nos termos do n.° 4 do artigo 9.° do mesmo diploma. Nesta avaliação

serão considerados os seguintes fatores:

(i) Habilitação Académica (HA). Este elemento engloba a habilitação académica

e o nível de qualificação certificado por entidades competentes, sendo valorado

no máximo com 20 valores. Face às características dos postos de trabalho, o

Júri considerou atribuir a seguinte valoração:



Licenciatura Pós-Bolonha 15 valores

Licenciatura Pré-Bolonha 16 valores

Mestrado Pós-Bolonha 17 valores

Mestrado Pré-Bolonha 18 valores

Doutoramento 19 valores

Cursos de grau superior com, pelo menos, 60 ECTS ou a duração de 0,25 valores por

um ano letivo cada curso

(ii) Formação Profissional (FP). Este elemento integra a frequência de

intervenção formativa em áreas relacionadas com as exigências e competências

necessárias ao exercício da função, sendo valorado no máximo com 20 valores.

1. Valorização dos cursos:

Cursos de Formação na área Têxtil: Carga horária até 30 horas 2 valores

Cursos de Formação na área Têxtil: Carga horária entre 30 e 60 horas 4 valores

Cursos de Formação na área Têxtil: Carga horária entre 60 e 90 horas 6 valores

Cursos de Formação na área Têxtil: Carga horária superior a 90 horas 8 valores

Cursos de Formação noutra área que não Têxtil: Carga horária até 30 horas 1 valores

Cursos de Formação noutra área que não Têxtil: Carga horária entre 30 e
2 valores

60 horas

Cursos de Formação noutra área que não Têxtil: Carga horária 60 e 90
3 valores

horas

Cursos de Formação noutra área que não Têxtil: Carga horária superior a
4 valores

90 horas
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2. Neste contexto, serao considerados os cursos de formaçao ou outras

ações de natureza similar, com evidência da sua duração. Não serão

considerados seminários, conferências, estágios ou outras ações de

natureza similar.

3. Nos casos de omissão do número de horas nos respetivos diplomas de

formação serão consideradas 6 horas por cada dia de formação.

(iii)Experiência Profissional (EP). Este elemento incide sobre a execução de

atividades inerentes ao posto de trabalho e grau de complexidade das mesmas,

ou seja, o grau de adequação entre a função atividade já exercidas, sendo

valorado no máximo com 20 valores, da seguinte forma:

Inferior a um ano 10 valores

Igual ou superior a 1 ano e inferior a 2 anos 13 valores

Igual ou superior a 2 anos e inferior a 6 anos 15 valores

Igual ou superior a 6 anos e inferior a 12 anos 17 valores

Igual ou superior a 12 anos e inferior a 16 anos 18 valores

Igual ou superior a 16 anos e inferior a 18 anos 19 valores

Igual ou superior a 18 anos 20 valores

(iv)Avaliação de Desempenho (AD). Este elemento incide sobre a última

avaliação válida dos últimos três anos, avaliações de desempenho obtidas no

exercício de funções idênticas aos dos postos de trabalho a ocupar.

1. Será valorada com base na média aritmética simples dos valores

quantitativos das notas obtidas nos anos em análise para o

procedimento concursal, convertida para a escala de O a 20 valores,

com valoração até às centésimas, utilizando a seguinte fórmula de

proporcionalidade:

A (Bx20) 5

Sendo que:
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A Avaliaçao de desempenho convertida;

B = Média aritmética da Avaliação dos últimos 3 anos obtida pelo

candidato

2. A ausência de avaliação em qualquer dos anos será pontuada com 10

valores, caso seja justificada como não imputável ao candidato.

(b) Fórmula Classificativa da Avaliação Curricular

CAC (HA 2FP 2EP AD) 6

(c) É aprovada a grelha de avaliação da avaliação curricular, que consta no

anexo B, a qual faz parte integrante da presente ata.

(3) A valoração da PC ou da AC na classificação final é de 700 o.

(4) EPS. Este método será aplicado nos termos do artigo 6.° da Portaria e valorado nos

termos dos n.OS 5 e 6, do artigo 9.° do mesmo diploma, tendo uma ponderação de

30% na classificação final. Cada EPS terá a duração máxima de 30 minutos.

(a) Os parâmetros de avaliação são os que seguem, definidos da seguinte forma:

(1) Qualidade da experiência profissional (QEP). Considerará o nível

de desenvolvimento e variedade de conhecimentos profissionais

apreendidos no exercício efetivo das funções desempenhadas em

atividades anteriores ao concurso e a sua utilidade para o exercício das

funções a que concorre;

(2) Valorização e atualização profissionais (VAP). Terá por objetivo

detetar o interesse do candidato pelas fúnções inerentes à carreira em

que se encontra inserido, através da frequência de ações de formação e

aplicação dos conhecimentos adquiridos, bem como da variedade de

documentação de apoio utilizada;



(3) Capacidade de comunicação (CC). Procurará medir a corrente do

pensamento manifestada através da linguagem oral seu caudal,

transparência de ideias e sequência lógica de raciocínio;

(4) Motivações e interesses (MI). Procurará avaliar a natureza,

intensidade e permanência das motivações, interesses e gostos, bem

como a integração no meio sócio-profissional, através da sondagem

dos objetivos profissionais dos candidatos.

(b) Cada parâmetro será pontuado pela evidência inequívoca dos elementos que

o integram, atendendo a que:

(I)A evidência num grau muito bom de todos os elementos que o

compõem tem uma valoração de Elevado (corresponde a 20

valores);

(2)A evidência num grau bom da maioria dos elementos que o

compõem tem uma valoração de Bom (corresponde a 16

valores);

(3) A evidência num grau médio da maioria dos elementos que o

compõem tem uma valoração de Suficiente (corresponde a 12

valores);

(4)A evidência num grau fraco da maioria dos elementos que o

compõem tem uma valoração de Reduzido (corresponde a 8

valores);

(5)A não evidência ou a evidência num grau muito fraco da

maioria dos elementos que o compõem tem uma valoração de

Insuficiente (corresponde a 4 valores).

(c) Fórmula Classificativa da Entrevista de Avaliação de Competências

CEPS (QEP VAP CC MI) 4



(d) São aprovados o guião da Entrevista Profissional de Seleção e a respetiva

grelha de avaliação, que consta no anexo C, e que faz parte integrante da

presente ata.

c. Valoração e Classificação Final. Nos termos previstos no artigo 26.° da Portaria, a

ordenação final dos candidatos será obtida numa escala de O a 20 valores, de acordo com

a seguinte fórmula, considerando os fatores CFC (Classificação Final do Candidato),

CPC CAC (Classificação da Prova de Conhecimentos ou da Avaliação Curricular) e

CEPS (Classificação da Entrevista Profissional de Seleção):

CFC O,7CPC + O,3CEPS

ou

CFC 0,7CAC + O,3CEPS

5. Nada mais havendo a tratar, o Júri encerrou os trabalhos, tendo lavrado a presente ata que,

depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os membros presentes.

O Júri

O Presidente
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