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Procedimento concursal comurn conducente ao recrutamento de pessoal da

carreira técnica superior das areas de diagnóstico e terapeutica (TSDT) para a urn

lugar na categoria de TSDT Especialista de Fisioterapia, do Mapa de Pessoal do

Centro Hospitalar de Leiria, aberto por Deliberaçao do Conseiho de AdministraçAo

do Centro Hospkalar de Leiria de 21 de outubro de 2020, na sequencia da

autorizaçAo proferida pelo Despacho n.~ 9656/2020 de 07 de outubro de 2020

ATA N.~ 1

No dia 28 [vinte e olto) do mês de janeiro do anode 2021 (dais mile vinte e urn), por meios

telemáticos previstos pelo artigo 50 da Lei N° 1-A/2020, de 19/marco, reallzou-se a

primeira reunião do Jun do procedimento concursal cornum conducente ao recrutamento

do pessoal da carreira técnica superior das areas de diagnostico e terapêutica (TSDT) para

urn lugar na categonia de TSDT Especialista do Fisioterapia, do Centro Hospitalar de Leiria,

E.P.E., aberto por Deliberaç~o do Conseiho de Administraçao do Centro Hospitalar do Leiria

de 21 de outubro de 2020, na sequência da autorizaçäo proferida pelo Despacho fl.2

9656/2020 de 07 de outubro de 2020,

Ojüri deste procedimento concursal é constituldo pelos fisioterapeutas:

- José Emanuel Nunes Vital1 TSDT Especialista do ACeS Pinhal Litoral, como presidente;

- José Pedro Rosado Gouveia Marques, TSDT Especialista do Centro Hospitalar Barreiro

Montijo, EPE, como 19 Vogal efetivo, que substituirá o presidente do jun nas suas ausências

e impedimentos;

- Francisco Amaro Silvério, TSDT Especialista do Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, EPE,

como 2~ Vogal efetivo;

- Manuela da Conceiçäo Ferreina Martinho, TSDT Especialista do Centro Hospitalar do

Tamega e Sousa, EPE, 1~ Vogal suplente;

- Maria de Fatima Esteves Domingues, TSDT Especialista do Centro Hospitalan Tondela

Viseu, EPE, 2~ Vogal suplente.

Participararn na reuniâo Emanuel Vital, José Pedro Marques e Manuela Martinho (V vogal

suplente) em substitulçao de Francisco Silvério. A reunião teve a seguinte ordem de

trabalhos:

página I do 9



a
C JE N 1’ R 0
H Os PT TA LA R
I. it I ft I A

1. Apreciaçäo e esciarecimento do Jun sobre a Iegtslaçäo em vigor, procedimentos e

calendarizaçäo do processo concursal.

2. Definiçâo e fixaçâo dos parârnetros de avaliaçâo, sua ponderaçao, greiha classificativa e

sistema de valoraçao relativo a cada urn dos metodos de seleçäo de acordo corn o disposto

na Portaria n,~ 154/2020, de 23 de junho.

3. Norneaçâo do vogal para funçöes de secretariado do Jun.

4. Leitura e aprovaçâo da ata

Relativamente ao primeiro ponto, forarn abordados Os seguintes pontos:

1- 0 jun considerou que a data de abertura do processo concursal nâo foi a mats

favorável a produçâo do trabaiho que necessita sen realizado, por coincidir corn urn

perlodo de grande atividade assistencial nas Instituiçoes de onigem de todos os seus

elementos. Apesar desta circunstância, verificou-se urn consenso relativo a
motivação para. pz’ocurar curnpnir corn Os prazos legais previstos para Os

procedirnentos concursais.

2- Atendendo a situaçäo de emergencia sanitánia e as restriçöes legais, de

movimentação e de contatos presenciais, o jun deliberou por unanimidade que a

aplicaçâo dos métodos de seleçâo se lana, sempre que possivel, através de rneios

te~ernáticos, preferencialmente através da plataforma Tearns, ao abrigo do disposto

no Artigo 52 da Lei n9 1-A/2020, de 19 de Marco, e no Artigo 212-A do Código de

Procedirnento Administrativo, recentemente aditado através da Lei n9 72/2020, de

16 de novembro, adrnitindo-se a realizaçao de provas presenciais por recusa

expressa de candidatos por motivos fundamentados designadarnente assentes na

existência de falta de condiçOes tecnicas para o efeito, ou, ainda, por determinaçao

do Jun desde que as condiçOes para se efetuarern presencialrnente estejam

satisfeitas.

3- As atas das reuniöes realizadas de modo n~o-presencial seräo assinadas por rneios

eletrónicos pelos elementos do Jun que nelas participern ou, por dificuldade de

operacionalizaçao, por digitalizaçäo.
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Relativarnente ao segundo ponto, a Jun dellberou o seguinte:

1- A prova püblica de discussao curricular é püblica, devendo o Serviço de Gestâo de

Recursos Hurnanos do Centro Hospitalar de Leiria, T3.P.E. publicar, no seu placard, a

local, data e hora da realizaçao das provas individuals, assim como disponibilizar a

mesma tnformaçAo no sitlo da Internet da lnstituiçao.

2- De acordo corn a portania N~ 154/2020 de 23 junho, a prova de discussâo curricular

e avaliada segundo as nIveis classificativos de Elevado, Born, Suficiente, Reduzido e

Insuficiente, aos quais correspondem, respetivarnente as classiflcaçOes 20, 16, 12, 8

e 4 valores. Os resultados da prova püblica de discussâo curricular são obtidos pela

media aritmética simples das classificaçoes atribufdas par cada membro do jl~ri.

3~ Para a efeito, foi elaborada uma ficha individual de discussao curricular a preencher

par cada membro do jun1 uma ficha individual de classificaçao final de discussao

curricular — anexos I e 11 da presente ata. Foi ainda aprovada a utilizaçao de urna

grelha de avaliação, composta por 3 fatores:

a. Fator 1 — Forma de apresentaçao, onde se inclui a utilizaçao dos suportes

de cornunicação, a metodologia da apresentação e a controlo do tempo~

b. Fator 2 — Apresentaçao oral do curriculo, onde se incluern,

nomeadarnente, os ternas discutidos referentes as respetivas cornpetências

profissionais e cientificas;

c. Fator 3 — Capacidade de argumentaçäo, onde se incluern, nomeadamente

o rigor e a clareza.
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4- 0 Fator 1 — ‘Forma tie apresentaçâo” — será avaliado segundo os critérios

seguintes:

a. 1.1 — Utiiizaçao do suportes tie comunicaçâo

Pontuaçao Critério ~~1
Apresentaçao curricular do forma criativa e de acordo corn as regras,

Elevado
acompanhada de excelento adequaçao da linguagem oral ao conteQdo da

20 va/ores
mesma.

Born Apresenta~& curricular do acordo corn as regras, acompanhada de boa

16 va/ores adequaçäo da linguagem oral ao conteüdo cia mesma.

Suficiente Apresentaçao curricular corn algurnas deficiências, acompanhada do razoável

12 va/ores adequaçao da linguagern oral ao conteüdo da mesma.

Reduzido Apresentagao curricular corn fraca adequaçao da linguagern oral ao conteud~

B va/ores da mesma,

Irisuficiente Apresentaçao curricular muito fraca na adequaçeo da lniguagem oral ao

4 va/ores contet~do da mesma,

b. 1.2 - Metodologia utilizada na apresentaçâo

Pontuaçâo Criterlo

E/evado Demonstraçao de excelente sequència lOgica dos conteüdos e muitacoeréncia

20 va/ores na apresentacao.

Born Dernonstracao do boa sequència lOgica dos conteüdos e coerência na

16 va/ores apresentag~o.

Suficiente Dernonstraçao de razoavel sequéncia lOgica dos conteUdos 0 coerência

12 va/ores razoável na apresentaQao.

Reduzido Demonstraçao do fraca sequéncia lOgica dos conteQdos e pouca coerência na

8 va/ores apresentaçâo.

Insuficiente Sem demonstracao do sequOncia lOgica dos conteQdos nem coerénciana

4 va/ores apresentaQao.
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c. 1.3 — Gestâo do tempo

Pontuacao.. Criterid

Elevado
Quando a apresentação tenha duraçâo maxima do 10 minutos.

20 valores

Born Quando a apresentação tenha duraçäo entre 11 e 13 minutos.

16 va/ores

Suficiente Quando a apresentacão tenha duraçào entre 14 e 16 minutos.

12 va/ores

Reduzido Quando a apresentaçao tenha duracao entre 17 e20 minutos.

8 va/ores

Insuficiente I Quando a apresentação ultrapasse os 20 minutos

4 va/ores

5- 0 Fator 2 - “Apresentaçào oral do curricalo” -, será avallado segundo os critérios

seguintes:

a. 2.1 - Temas profissionais de âmbito técnico-cientifico

Pontuacâo. Criteria. :
Elevado Apresentac~o corn bastante relevância dos aspetos profissionais,

20 va/ores estabelecendo relacão corn a forrnacao do Ambito especifico.

Born Apresentaçáo corn multa retevância dos aspetos profissionais, estabelecendo

16 va/ores relaçao corn a formacao de âmbito especifico.

Suficiente Apresentacao corn algurna relevância dos aspetos profissionais,

12 va/ores estabelecendo relaç~o corn a formaçào do âmbito especifico.

Reduzido Apresentaçao corn pouca relevância dos aspetos profissionais, estabelecendo,

8 va/ores corn alguma dificuldade, relacao corn a forrnacão do ârnbito especifico.

Insuficiente Apresentaçao sern qua!quer relevância dos aspetos profissionais, nern

4 va/ores estabelecirnento da relacäo corn a forrnacäo do ambito especifico.
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b. 2.2 - Temas do âmbito geral

Pontuaçao Criterio -~

Elevado Dernonst~ao do bastantes conhecirnentos de ãmbito geral, estabelecendo

20 va~ores urna relaçao entre estes e a sua aplicaçao no rneio profissional.

Born Demonstraçao do rnuitos conhecimentos do ârnbito geral, estabelecenddüj

16 va/ores relagào entre estes e a sua aplicaçào no rneio profissional.

Suficiente Dernonstragao de alguns conhecirnentos do ambito geral, estabelecendo uma

12 velores relacao mitre estes e a sua aplicaçao no rneio profissional.

Reciuzido Dernonstraçao de poucos conhecimentos de ârnbito geral, estabelecendo, corn

S valores dificuldade, urna relaçao entre estes e a sua aplicaçäo no rneio profissional.

Insu,7ciente Sea, dern&cstraçao do conhecirnentos do ãrnbito geral, nâo ostabelecendo

4 va/ores qualquer relaçao entre estes e a sua aplicaçëo no mob profissional.

6- A avaliaçao do Fator 3 - “Capaddade de argumentaçào” -, obedecerá aos

seguintes critérios:

a. 3.1 - Rigor e clareza na argumentaçâo

Elevado 0 candidato responde corn extrerno rigor e clareza as questoes formuladas

20 valores polo Jun.

Born 0 candidato responde corn bastante rigor as questöes formuladas pelo Jun.

18 valores

Sufiolente 0 candidato responde coni algum rigor as questoes formuladas polo Jun.

12 valores

Reduzldo 0 oarididato responde corn pouco rigor as questoes formuladas polo Jun.

8 valores

Insuficierite 0 candldato responde sea, rigor as questoes formuladas polo Jun.

4 valores

7- 0 valor final de cada fator será obtido através da media aritmética simples dos seus

itens.

8- Em caso de igualdade de valoraçào, seräo aplicados Os critérios de desempate

previstos no artigo 28~ da Portaria n2 154/2020, do 23 de junho.
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Relativamente ao terceiro ponto, o secretariado sera desempenhado pelo l~ yoga!, José

Pedro Rosado Gouveta Marques. Tendo em conta a dirnensac do concurso, o Jun pondera

solicitar a institutçao apoto nag tarefas de secretariado confonme previsto no Artigo n2 16

da portaria n9 154/2020.

De acordo corn o Despacho fl.2 9656/2020 de 07 de outubro de 2020, as vagas

disponibilizadas poderao concorrer todos os profissionats detentores de contrato de

trabaiho em funçoes piiblicas por tempo indeterminado (CTFP) ou de contrato de trabaiho

sern termo (CIT) que reünam as requisitos de admissão. A lista de ordenaçAo sera ünica.

A legislaçao aplicavel ao presente procedimento concursal é a seguidamente indicada:

- Decreto-Lef n.2 110/2017, de 31 de agosto e Decreto-Lei fl.2 111/2017, de 31 de

agos to;

- Acordo Coletivo de Trabaiho (ACT) celebrado entre os Sindicatos representativos

do sector e pelas entidades püblicas empresariais nele identificados, publicado no

Boletim do Trabaiho e Emprego (BTE) it2 23, de 22 de Junho de 2018

- Portaria fl.2 154/2020, de 23 de junho;

- Despacho n.2 9656/2020 de 7 de outubro;

- Portania n.2 270/2020 de 19 de novembro de 2020.

Nada mats havendo a tratar, foi lida e aprovada a presente ata que vat rubricada e assinada

pelos mernbros presentes.

Ojüri,
r

Presidente

~ 10 Vogal etetivo

1 Vogal suplente
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Procedirnento concursal cornurn conducente ao recrutameuto do pessoal da

carreira técnica superior das areas de diagnostico e terapêutica (TSDTJ para a urn

lugar na categoria de TSDT Especialista de Fisioterapia, do Mapa do Pessoal do

Centro Hospitalar do Leirla

Ficha de Avaliaçao Individual de Dlscussäo Curricular

Nome:
Nota:

Fatores Aspetos a observar Classiflcaçao Media

1 - Forms de
Utilizacäo de suportes do comunicaçäoapresentaçäo

Metodologia utilizada na apresentaçäo

Controlo do tempo

2 - Apresentaçao oral Temas do âmbito profissional

Temas de âmbito geral

3 - Capacidade de
Clareza e rigor técnico na argumentacaoargumentaçao

Membro dejOri: Presidente Ei 1° Vogal efetivo fl 2° Vogal efetivo fl

Assinatura: ________________________

Data: I I
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ANEXO II

Procedimento concursal conium conducente ao recrutamento de pessoal da carreira técnica

superior das areas de diagnóstico e terapêutica (TSDTJ para a urn lugar na categoria de TSDT

Especialista de Fisioterapia, do Mapa de Pessoal do Centro Hospitalar de Leiria

Nome:

Flcha Individual de Classificaçâo Final de Discussão Curricular

Nota Final:

Data: _____ / I

Presidente

o Jun do Concunso

V Vogal 2~ Vogal
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Membrostdojurl
Patores I Media

~ 1 Prestdente 1° Vogal efetlvo 20 Vogal efetlvo

1 - Forma de apresentaçäo

2 - Apresentaçao oral

3 - Capacidade de argumentação

~i TotaI

Assuntos abordados
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