
Ata n.° ^ ..

ATA DA QUINTA REUNIÃO DO JURÍ DO PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM, TENDO 

EM VISTA A OCUPAÇÃO DE 1 (UM) POSTO DE TRABALHO DA CARREIRA 

UNICATEGORIAL DE TÉCNICO SUPERIOR, PREVISTO E NÃO OCUPADO, CONSTANTE 

DO MAPA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE IDANHA-A-NOVA, NA MODALIDADE 

DE RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO, TITULADO POR CONTRATO DE 

TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO...............................

— Aos trintas e um dias do mês de maio do ano de dois mil e dezanove, na Sala de Sessões

dos Paços do Concelho, sendo cerca das desaseis horas, reuniu o Júri nomeado para o 

procedimento concursal comum tendo em vista a ocupação de um posto de trabalho da carreira 

unicategorial de técnico superior na modalidade de relação jurídica de emprego público por 

tempo indeterminado, previsto e não ocupado, constante do mapa de pessoal da Câmara 

Municipal de Idanha-a-Nova, conforme por deliberação do Executivo Camarário tomada em 

reunião realizada no dia vinte e dois de Fevereiro do ano de dois mil e dezanove, constituído 

pelos Senhores:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

— Pedro Miguel dos Santos Dias, Chefe de Urbanismo e Planeamento da Câmara Municipal

de Idanha-a-Nova; Manuel Fonseca Monteiro, Coordenador Municipal de Proteção Civil da 

Câmara Municipal de Idanha-a-Nova; e Michelle Marie Roma Antunes, Técnica Superior da 

Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, respetivamente, presidente e vogais efetivos do citado 

concurso, com a seguinte ordem de trabalho:----------------------------------------------------------------------

— Ponto Único - Método de seleção - Avaliação Psicológica---------------------------------------------

— Deste modo, o Júri deliberou o seguinte:----------------------------------------------------------------------

----- PONTO ÚNICO - Método de seleção - Avaliação Psicológica.......................................

------Na sequência do contacto com o INA - Direcção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores

em Funções Públicas (Entidade Especializada Pública), em 21 de maio de 2019, através do 

preenchimento do formulário disponibilizado em www.ina.pt/psicoloqia, no passado dia 27 de 

maio foi obtida uma primeira resposta por parte do INA, que basicamente informava que "... que 

no imediato, face aos projetos e atividades em curso, não é possível a esta Direção-Geral 

satisfazer a pretensão identificada. Agradecemos o contacto e mantemo-nos disponíveis para 

futuras colaborações.” (Anexo I).----------------------------------------------------------------------------------------

— De acordo com o n.° 2 do artigo 10.° da Portaria n.° 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, alterada 

e republicada pela Portaria 145-A/2011, de 6 de Abril, a aplicação deste método de seleção
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Ata n.° 5

deverá ser efetuado por entidades especializadas públicas ou, quando se torne inviável pela 

própria entidade empregadora se possuir técnicos com habilitação académica e formação 

adequada, ou em ultimo caso por uma entidade especializada privada.---------------------------------

— Neste sentido e atendendo a indisponibilidade demonstrada pelo INA (única entidade

especializada pública) conforme email recebido, o Júri entendeu proceder a pesquisa de uma 

entidade especializada privada, que pudesse aplicar este método em tempo útil, uma vez a 

Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, não possui técnicos com habilitações e formação 

adequadas ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

— Assim sendo, o Júri deliberou por unanimidade solicitar ao Presidente da Câmara a

colaboração de uma entidade especializada privada para a realização da avaliação psicológica, 

nomeadamente, a Dr.a Ana Catarina Mendes Pulga (célula profissional n.° 015811).-----------------

— O Júri deliberou ainda, que caso o Presidente aprove esta proposta, a aplicação deste

método possa ocorrer no dia 22 de junho, no Centro Cultural Raiano (Sala Polivalente), na hora 

a definir conjuntamente com a entidade que irá aplicar este método de seleção.-----------------------

— O Júri deliberou ainda, proceder a notificação de todos os candidatos admitidos por e-mail 

com recibo de entrega de notificação, da data, hora e do local, assim que a mesma for definida. -

— Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade e votação nominal, conforme n.° 1

do artigo 23 0 da Portaria n.° 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 

145-A/2011, de 6 de abril.-------------------------------------------------------------------------------------------------

— Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente

acta que depois de lida e achada conforme vai ser assinada por todos os membros do Júri.-------

O Presidente, 'f _________________

O Vogal,_________v*S_______________________

O Vogal,
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Pedro Dias | MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA

De:
Enviado:
Para:
Assunto:

Recrutamento <recrutamento@ina.pt> .
27 de maio de 2019 11:12
pedro.santos.dias@cm-idanhanova.pt
Resposta ao pedido de agendamento do método de seleção Avaliação Psicoljpgica

Exmo(a). Senhor(a)

A/C Pedro Miguel dos Santos Dias 

(pedro.santos.dias@cm-idanhanova.pt) 

Município de Idanha-a-Nova 

Largo do Município 

6060-163 Idanha-a-Nova

Assunto: Resposta ao pedido de agendamento do método de seleção Avaliação Psicológica com a Referência INA-2007

Em referência ao pedido de V. Exa na comunicação infra, informa-se que no imediato, face aos projetos e 
atividades em curso, não é possível a esta Direção-Geral satisfazer a pretensão identificada.
Agradecemos o contacto e mantemo-nos disponíveis para futuras colaborações.
Com os melhores cumprimentos,

Direção de Serviços de Recrutamento e 
Mobilidade (DSRM)
T.: (+351) 214 465 300

F.: (+351) 214 465 368

e-mai . recrutamento(5)ina.pt |

http://www.ina.pt | Siga-nos no Facebook

Anexo 1: Síntese do Pedido da Entidade Município de Idanha-a-Nova

IP do pedido________________________________  2007_____________

Data de submissSo___________________________  2019-05-2112:03:24

Dados da Entidade

Orgânica da Entidade 

Designação da entidade 

Morada 

Código Postal 

Localidade

Código SIOE da entidade

Município de idanha-a-Nova 

Largo do Município 

6060-163 

Idanha-a-Nova

1
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Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC) 501121030

N.s de Telefone Geral 277200570

Endereço eletrónico geral@cm-idanhanova.pt

Página na internet

Dados dos Interlocutores

Cargo do dirigente máximo Presidente

Nome do dirigente máximo Armindo Moreira Palma Jacinto

Nome do elemento de contacto na entidade Pedro Miguel dos Santos Dias

N.s de Telefone (Interlocutor) 277200570

Endereço eletrónico (Interlocutor) pedro.santos.dias@cm-idanhanova.pt

Cargo/Função do Interlocutor Chefe de Divisão
Caraterização do procedimento concursal !

Aviso de Abertura N.s 5112/2019

Referência no Aviso de Abertura Ref.s A

Nome do Presidente do Júri Pedro Miguel dos Santos Dias

Cargo/Categoria do Presidente do Júri Chefe de Divisão

N.s de Telefone (Presidente do Júri) 277200570

Endereço eletrónico (Presidente do Júri) pedro.santos.dias@cm-idanhanova.pt
1 Relativamente aos candidatos: !

Carreira Técnico Superior

Categoria Técnico Superior

Área Protecção Civil

Número de candidatos 1

Nota: Dados submetidos pela entidade, através de formulário on-line no site do INA, em: 21 mai 2019
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Pedro Dias | MUNICÍPIO DE iPANHA-A-NOVA

De: Pedro Dias | MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA <pedro.santos.dias@cm- 

idanhanova.pt>
29 de maio de 2019 15:42 
'anacatarina_pulga@hotmail.com'
'Gabinete de Apoio à Presidência - Município de Idanha-a-Nova' 
PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM, TENDO EM VISTA A OCUPAÇÃO DE 1 
(UM) POSTO DE TRABALHO DA CARREIRA UNICATEGORIAL DE TÉCNICO 
SUPERIOR, PREVISTO E NÃO OCUPADO, CONSTANTE DO MAPA DE PESSOAL DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE IDANHA-A-NOVA - REF. aA

tf
Enviado:
Para:
Cc:
Assunto:

Boa Tarde, Dr.5. Catarina 

Tendo em consideração que:

1) - Atualmente encontram-se a decorrer a aplicação dos métodos de seleção relativos ao procedimento concursal 
comum em epígrafe;
2) - A aplicação do método de " Avaliação Psicológica" deverá ser efetuado por entidades especializadas para o 
efeito;
3) - A entidade especializada pública, no caso em concreto o INA, demonstrou que de imediato não tinha 
possibilidade procedera aplicação do referido método, e
4) - A Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, não possuí recursos próprios (técnicos que detenham habilitações 
académicas e formação adequadas)

Solicita-se a V.Ex?, que no caso de estar interessada em prestar este serviço, apresente orçamento relativo à 
aplicação do método de seleção "Avaliação Psicológica".
Devendo igualmente, indicar a data e o local possível para a aplicação deste método.

Deverá ainda, juntar cópia da cédula profissional, apenas para efeitos de ficar arquivada no respetivo processo.

Caracterização do Procedimento Concursal:
- Aviso de Abertura: Aviso n.5 5112/2019
- Referencia do Aviso de Abertura: RefJ A

Caracterização dos Candidatos:
- Carreira: Técnico Superior
- Categoria: Técnico Superior
- Área: Proteção Civil

- Número previsível de Candidatos: 1

Com os melhores cumprimentos,

Pedro Miguel dos Santos Dias

Divisão de Urbanismo e Planeamento 
Câmara Municipal de Idanha-a-Nova

Tel.: +351 277 200 570 
www.idanha.pt

1

mailto:pedro.santos.dias@cm-idanhanova.pt
mailto:pedro.santos.dias@cm-idanhanova.pt
http://www.idanha.pt


2



Pedro Dias | MUNICÍPIO DE IPANHA-A-NOVA

De:
Enviado:
Para:
Assunto:

Anexos:

Ana Catarina Mendes Pulga Afonso <anacatarina_pulga@hotmail.com>
31 de maio de 2019 15:38 
Pedro Dias | MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA 
RE: PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM, TENDO EM VISTA A OCUPAÇÃO DB 1 
(UM) POSTO DE TRABALHO DA CARREIRA UNICATEGORIAL DE TÉCNICO 
SUPERIOR, PREVISTO E NÃO OCUPADO, CONSTANTE DO MAPA DE PESSOAL DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE IDANHA-A-NOVA - REF. aA

Cédula Profissional.jpg

Boa tarde Eng. Pedro Dias, 

agradeço desde já o seu contacto.
Informo que tenho disponibilidade no próximo dia 8 de junho, sábado, a partir das 9horas. Solicito 

autorização de utilização da sala polivalente do Centro Cultural Raiano para aplicação da prova e 

consequente entrevista individual.

Tal como solicitado, segue em anexo cópia da cédula profissional.

Mais informo que o orçamento é de:

Tipologia de serviço Preço por candidato
Aplicação do método de 

seleção avaliação 
psicológica 

+
Aplicação do método de 

seleção entrevista de 
avaliação de competências

140€
(xl candidato 

Procedimento concursal 
Proteção Civil)

Disponível para qualquer esclarecimento, 

Atentamente.

Catarina Pulga Afonso

De: Pedro Dias | MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA <pedro.santos.dias@cm-idanhanova.pt>
Enviado: 29 de maio de 2019 15:41 
Para: anacatarina_pulga@hotmail.com
Cc: 'Gabinete de Apoio à Presidência - Município de Idanha-a-Nova'
Assunto: PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM, TENDO EM VISTA A OCUPAÇÃO DE 1 (UM) POSTO DE TRABALHO 
DA CARREIRA UNICATEGORIAL DE TÉCNICO SUPERIOR, PREVISTO E NÃO OCUPADO, CONSTANTE DO MAPA DE 
PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE IDANHA-A-NOVA - REF. §A

Boa Tarde, DrA Catarina

Tendo em consideração que:

1)- Atualmente encontram-se a decorrer a aplicação dos métodos de seleção relativos ao procedimento concursal 
comum em epígrafe;
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2) - A aplicação do método de " Avaliação Psicológica" deverá ser efetuado por entidades especializadas para o 
efeito;
3) - A entidade especializada pública, no caso em concreto o INA, demonstrou que de imediato não tinha 
possibilidade procedera aplicação do referido método, e
4) - A Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, não possuí recursos próprios (técnicos que detenham habilitações 
académicas e formação adequadas)

Solicita-se a V.Exã, que no caso de estar interessada em prestar este serviço, apresente orçamento relativo à 
aplicação do método de seleção "Avaliação Psicológica".
Devendo igualmente, indicar a data e o local possível para a aplicação deste método.

Deverá ainda, juntar cópia da cédula profissional, apenas para efeitos de ficar arquivada no respetivo processo.

Caracterização do Procedimento Concursal:
- Aviso de Abertura: Aviso n.5 5112/2019
- Referencia do Aviso de Abertura: Ref.- A

Caracterização dos Candidatos:
- Carreira: Técnico Superior
- Categoria: Técnico Superior
- Área: Proteção Civil

- Número previsível de Candidatos: 1

Com os melhores cumprimentos,

Pedro Miguel dos Santos Dias

Divisão de Urbanismo e Planeamento 
Câmara Municipal de Idanha-a-Nova

Tel.: +351 277 200 570 
www.idanha.pt

IDANHA-A-NOVA
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naturtejo < idanha.pt
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Pedro Dias | MUNICÍPIO DE IPANHA-A-NOVA

De:

Enviado:
Para:
Assunto:

Pedro Dias | MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA <pedro.santos.dias@cm- 

idanhanova.pt>
27 de maio de 2019 13:58 
'carla.santos@cm-idanhanova.pt’
PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM - Avaliação Psicológica

Bom tarde Carla,

0 INA ( Única entidade especializada publica para a realização da avaliação psicológica) demonstrou que no 

imediato, face aos projetos e atividades em curso, não era possível realizar a aplicação do método de seleção 
"Avaliação Psicológica", conforme email rececionado hoje.

Neste termos, é intenção do Júri de Procedimento, consultar uma outra entidade especializada, sendo neste caso 
privada.

A entidade que normalmente é consultada para o efeito, é o "CMCD -Centro Municipal de Cultura e 
Desenvolvimento", e o valor estimado da despesa deverá rondar em os 500,00€ e os 1.000,00€. Assim gostaríamos 
saber se existente ou não algum ou alguns constrangimentos que seja solicitado orçamento ao CMCD afim de se 
proceder a um ajuste direto simplificado.

Com os melhores cumprimentos,

Pedro Miguel dos Santos Dias

Divisão de Urbanismo e Planeamento 
Câmara Municipal de Idanha-a-Nova

Tel.: +351 277 200 570 
www.idanha.pt
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Maria Dias Jorge

De:
Enviado:
Para:
Cc:
Assunto:

Fernanda Rosendo <fernanda.raposo@cm-idanhanova.pt> 
5 de junho de 2019 11:40 
'Maria Dias Jorge'
'paulo longo'
RE: Reserva de Sala Polivalente no Centro Cultural Raiano

Bom dia Colega

Serve o presente mail para informar que o pedido da sala polivalente foi autorizado superiormente.

Pedimos que o horário de expediente seja tido em conta, das 9h00 ás 13h00 e das 14hOO ás 17h00.

Grata pela atenção

Com os melhores cumprimentos

Fernanda Rosendo

De: Maria Dias Jorge [mailto:maria.dias.jorge@cm-idanhanova.pt]
Enviada: 5 de junho de 2019 10:57
Para: fernanda.raposo@cm-idanhanova.pt
Assunto: Reserva de Sala Polivalente no Centro Cultural Raiano

Exmã. Senhora

Para os devidos efeitos e com vista a realização de avaliação psicológica de candidatos a concursos de pessoal, por 
entidade externa, solicita-se que seja reservada a Sala Polivalente do Centro Cultural Raiano, para o dia 22 de junho 
de 2019, durante todo o dia, para a realização da mesma.

Com os melhores cumprimentos,

Maria da Conceição Jorge

Divisão de Urbanismo Planeamento 
Câmara Municipal de Idanha-a-Nova

Tel.: +351 277 200 570
www.idanha.pt
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Maria Dias Jorge

De:
Enviado:
Para:
Assunto:

Maria Dias Jorge <maria.dias.jorge@cm-idanhanova.pt> 
5 de junho de 2019 10:57 
'fernanda.raposo@cm-idanhanova.pt'
Reserva de Sala Polivalente no Centro Cultural Raiano

Exmã. Senhora

Para os devidos efeitos e com vista a realização de avaliação psicológica de candidatos a concursos de pessoal, por 
entidade externa, solicita-se que seja reservada a Sala Polivalente do Centro Cultural Raiano, para o dia 22 de junho 
de 2019, durante todo o dia, para a realização da mesma.

Com os melhores cumprimentos,

Maria da Conceição Jorge

Divisão de Urbanismo Planeamento 
Câmara Municipal de Idanha-a-Nova

Tel.: +351 277 200 570
www.idanha.pt
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