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Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar  

no Município de Moimenta da Beira      

 

PROGRAMA DE CONCURSO 

 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1.º  

Identificação e endereço da entidade adjudicante 

A entidade adjudicante é o Município de Moimenta da Beira, pessoa coletiva n.º 

506 664 686, com sede no Largo do Tabolado, em Moimenta da Beira, com o seguinte 

horário de funcionamento: das 09:00H às 17:00H, de segundas a sextas-feiras e com 

os seguintes contactos: tel.: 254 520070; fax: 254520071, correio eletrónico: 

geral@cm-moimenta.pt. 

Artigo 2.º  

Órgão que tomou a decisão de contratar 

A decisão de contratar é da competência do Presidente da Câmara, ao abrigo da alínea 

a), do n.º 1, do art.º 18º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 junho, cujo parecer prévio 

tem a data de 01 de outubro de 2019. 

Artigo 3.º  

Escolha do procedimento 

O tipo de procedimento adotado é a contratação, em regime de prestação de serviços, 

na modalidade de contrato de avença, ao abrigo dos artigos 10º. e 32º., da Lei Geral do 

mailto:geral@cm-moimenta.pt
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Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei nº. 35/2014, de 20 de junho, 

na sua redação atual, em conjugação com o disposto nos artigos 16º., nº. 1, alínea c), 

20º., nº. 1, e 450º., do Código dos Contratos Públicos, adiante designado por CCP, de 

quatro técnicos que constituem a equipa multidisciplinar do plano integrado e 

inovador de combate ao insucesso escolar no Município de Moimenta da Beira, sendo 

um psicólogo, um animador sociocultural, um técnico de educação e um terapeuta da 

fala. 

Artigo 4.º  

Adjudicação por Lotes 

Nos termos do artigo nº. 46-A, do CCP, por motivos técnicos e funcionais, que 

decorrem da necessidade de constituir uma equipa multidisciplinar, a adjudicação 

desta prestação de serviços é feita pelos seguintes quatro lotes: 

Lote A – Psicologia;  

Lote B – Animação Sociocultural / Educação Social – 1 técnico;  

Lote C – Educação / Ciências Sociais – 1 técnico;  

Lote D – Terapia da Fala / Ocupacional / Perturbações da Comunicação – 1 técnico. 

 

Artigo 5.º  

Preço Base 

O preço base de cada lote é de € 33.000,00 (trinta e três mil euros), correspondente 

ao montante máximo que o Município de Moimenta da Beira se dispõe a pagar a cada 

um dos quatro técnicos pela execução de todas as prestações objeto do contrato, e no 

prazo previsto no caderno de encargos. 

Artigo 5.º  

Proposta variante 

Não é admitida apresentação pelo concorrente de propostas variantes.  
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Artigo 6.º  

Documentos que constituem a proposta 

 1 - A proposta do concorrente deve, sob pena de exclusão, nos termos da alínea d), do 

n.º 2, do art.º 146.º, do CCP, incluir os seguintes documentos:  

a) Declaração emitida conforme modelo anexo I, do CCP (em anexo a este convite);  

b) Apresentação da proposta, nos termos definidos na plataforma eletrónica de 

comprar públicas utilizada pela entidade adjudicante “http://www.acingov.pt”.  

c) Curriculum vitae atestando as qualificações e experiência na área.  

2 - O concorrente poderá apresentar quaisquer outros documentos que considere 

indispensáveis ao esclarecimento dos atributos da sua proposta.  

Artigo 7.º  

Modo de apresentação das propostas 

1 - Todos os documentos que integram a proposta do concorrente devem ser 

redigidos em língua portuguesa. 

2 - Quando pela sua própria natureza ou origem, estejam redigidos em língua 

estrangeira, deve o concorrente fazê-lo acompanhar de tradução devidamente 

legalizada. 

3 - A proposta e os documentos que a constituem devem ser apresentados na 

plataforma eletrónica de comprar públicas utilizada pela entidade adjudicante 

“http://www.acingov.pt”.  

4- O preço das propostas será expresso em Euros e não incluirá o imposto sobre o 

valor acrescentado. 

 

http://www.acingov.pt/
http://www.acingov.pt/
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Artigo 8.º  

Assinatura eletrónica dos documentos 

1 - Todos os documentos deverão ser assinados eletronicamente mediante a utilização 

de certificado de assinatura eletrónica qualificada, de acordo com o artigo 54º, da Lei 

n.º 96/2015, de 17 de agosto. 

2- O certificado a que se refere o número anterior é emitido por uma entidade 

certificadora credenciada pela Autoridade Nacional de Segurança (informação 

disponível em www.gns.gov.pt). 

3 - Nos casos em que o certificado digital não possa relacionar o assinante com a sua 

função e poder de assinatura, deve o concorrente enviar por mail um documento 

eletrónico oficial indicando o poder de representação e a assinatura do assinante. 

 

Artigo 9.º  

Prazo de entrega da proposta 

1- A data limite de entrega da proposta será até às 23H59, do décimo dia a contar da 

data de envio para publicação do anúncio de abertura no Diário da República 

2- A receção da proposta será registada com referência à respetiva data e hora, sendo 

entregue ao concorrente um recibo comprovativo dessa receção. 

 

Artigo 10.º  

Esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças do 

procedimento 

1- Os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças de 

procedimento devem ser solicitados por escrito e dentro do primeiro terço do prazo 
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fixado para a apresentação da proposta, plataforma eletrónica de comprar públicas 

utilizada pela entidade adjudicante “http://www.acingov.pt”. 

2 - Os esclarecimentos devem ser prestados por escrito, pelos serviços da entidade 

adjudicante, até ao fim do segundo terço do prazo fixado para a apresentação das 

propostas. 

3 - Quando os esclarecimentos não sejam prestados no prazo referido do número 

anterior, o prazo para a apresentação da proposta será prorrogado, nos termos do 

disposto no artigo 64.º, do CCP. 

Artigo 11.º  

Prazo de manutenção da proposta 

O concorrente é obrigado a manter a respetiva proposta pelo prazo de 66 dias 

contados da data do termo do prazo fixado para a apresentação das propostas. 

Artigo 12.º  

Sessão de negociação 

As propostas apresentadas não serão objeto de negociação.  

 

CAPITULO II 

ADJUDICAÇÃO  

Artigo 13.º  

MÉTODOS DE SELEÇÃO 

Para adjudicação da presente prestação de serviços, em cada um dos quatro lotes, 

serão aplicados os seguintes métodos de seleção: Capacitação Técnica (CT) e 

Entrevista (E). 

em que: 

http://www.acingov.pt/
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1. CAPACITAÇÃO TÉCNICA (CT): visa analisar a qualificação dos candidatos, 

designadamente a habilitação académica ou profissional, percurso profissional, 

relevância da experiência adquirida e tipo de funções exercidas. A capacitação 

técnica será calculada através da média aritmética ponderada das classificações 

quantitativas dos parâmetros a avaliar, sendo valorada em cada parâmetro numa 

escala de 0 a 20, seguindo a aplicação da seguinte fórmula: 

CT = (HA + EP) / 2 

sendo: 

HA = Habilitação Académica: onde se pondera a titularidade de grau académico ou 

nível de qualificação certificado pelas entidades competentes, do seguinte modo:  

• Licenciatura – 16 valores;  

• Mestrado – 18 valores;  

• Doutoramento – 20 valores. 

EP = Experiência Profissional: onde se pondera a execução de atividades que 

possam ser consideradas compatíveis com o objeto da prestação de serviços, 

devidamente certificada, nas seguintes condições:  

• Até 2 anos – 16 valores;  

• Mais de 2 anos e até 5 anos – 18 valores;  

• ≥ Mais de 5 anos - 20 valores; 

 

2. ENTREVISTA (E): visa avaliar, numa relação interpessoal, informações sobre 

comportamentos profissionais diretamente relacionados com as competências 

consideradas essenciais para o exercício da função, sendo a avaliação dos 

parâmetros feita através dos níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, 

Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as classificações 

de 20,16,12,8 e 4 valores, aplicados aos seguintes parâmetros de avaliação:  
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A = Reflexão curricular e motivação;  

B = Capacidade de integração e orientação para os objetivos;  

C = Atitude;  

D = Capacidade de expressão e fluência verbal. 

e em que cada parâmetro visa avaliar:  

A = Reflexão curricular e motivação: Avalia a experiência profissional através da 

reflexão  curricular realizada pelo candidato e a motivação da sua candidatura, com a 

seguinte valoração: 

• Insuficiente - 4 valores: ausência de experiência profissional e de motivação; 

• Reduzido - 8 valores: pouca experiência profissional e motivação; 

• Suficiente -12 valores: boa experiência profissional e motivação; 

• Bom - 16 valores: muito  boa    experiência   profissional   e  motivação;  

• Elevado - 20 valores: excelente experiência profissional e motivação. 

B = Capacidade de integração e orientação para os objetivos: Avalia a capacidade do 

candidato se integrar numa equipa de trabalho e de cumprir os objetivos pré-definidos, de 

acordo com a valoração seguinte: 

• Insuficiente - 4 valores: dificuldade de integração e orientação para os objetivos; 

• Reduzido - 8 valores: pouca capacidade de integração e orientação para os 

objetivos; 

• Suficiente - 12 valores: capacidade de integração e orientação para os objetivos; 

• Bom - 16 valores: boa capacidade de integração e orientação para os objetivos; 

• Elevado - 20 valores: muito boa capacidade de integração e orientação para os 

objetivos. 

C = Atitude: Avalia o comportamento do candidato face à capacidade de trabalhar em  

equipa, capacidade de gestão de conflitos, capacidade de persuasão e confiança, com a 

seguinte valoração: 
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• Insuficiente - 4valores: atitude desadequada; 

• Reduzido - 8 valores: atitude pouco adequada; 

• Suficiente - 12 valores: atitude adequada;  

• Bom - 16  valores: - atitude  muito  adequada;  

• Elevado  - 20 valores: atitude excelente. 

D = Capacidade de expressão e fluência verbal: Avalia a coerência e clareza discursiva 

do candidato, a linguagem utilizada pelo mesmo e a sua capacidade de compreensão e 

interpretação das questões colocadas, de acordo com a valoração seguinte: 

• Insuficiente - 4 valores: dificuldade de expressão, comunicação ou interpretação; 

• Reduzido - 8 valores: pouca capacidade de expressão, comunicação ou 

interpretação; 

• Suficiente - 12 valores: capacidade de expressão, comunicação ou interpretação; 

• Bom - 16 valores: boa capacidade de expressão, comunicação ou interpretação; 

• Elevado - 20 valores: muito boa capacidade de expressão, comunicação ou 

interpretação. 

Artigo 14.º 

Classificação Final  

A adjudicação será feita às propostas dos candidatos que, em cada um dos lotes, e em 

cada uma das quatro especialidades que constituem a equipa multidisciplinar, 

demonstrem ter melhor classificação após aplicação da seguinte fórmula prevista para 

a classificação final: 

CF = 55% (CT) + 45% (E) 

Em que: 

CT = Capacitação Técnica 

E = Entrevista  

CAPITULO III 
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 CAUÇÃO 

 

Artigo 15.º  

Caução 

Não é exigível a prestação de caução nos termos do disposto na alinea a), do número 

2, do artigo 88.º, do CCP. 

CAPITULO IV  

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Artigo 16.º  

Documentos de habilitação 

1- O adjudicatário deverá proceder à apresentação, plataforma eletrónica de comprar 

públicas utilizada pela entidade adjudicante “http://www.acingov.pt”., dos seguintes 

documentos de habilitação:  

a) Declaração emitida conforme modelo constante do anexo II ao CCP (em anexo a 

este convite);  

b) Documentos comprovativos de que o concorrente não se encontra nas situações 

previstas nas alíneas b), d), e) e i), do artigo 55.º, do CCP;  

2 - Será concedido um prazo máximo de 5 (cinco) dias, para supressão de eventuais 

irregularidades detetadas nos documentos apresentados. 

Artigo 17.º  

Prazo para apresentação dos documentos de habilitação 

O adjudicatário deverá apresentar os documentos de habilitação, no prazo de cinco 

dias após a notificação de adjudicação, a efetuar de acordo com o estabelecido no 

artigo 77.º, do CCP. 

http://www.acingov.pt/
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ANEXO I 

Modelo de declaração (a que se refere a alínea a) do n.º 1, do artigo 57.º, do CCP) 

1... (nome, número de documento de identificação e morada), tendo tomado inteiro e 

perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo à execução do contrato a 

celebrar na sequência do procedimento de ... (designação ou referência ao 

procedimento em causa) e, se for o caso, do caderno de encargos aplicável ao 

procedimento, declara, sob compromisso de honra, que se obriga a executar o referido 

contrato em conformidade com o conteúdo do mencionado caderno de encargos, 

relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas cláusulas.  

2 — Declara também que executa o referido contrato nos termos previstos nos 

seguintes documentos, que junta em anexo (*): a)... b)...  

3 — Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar 

à execução do referido contrato, ao disposto na legislação portuguesa aplicável.  

4 — Mais declara, sob compromisso de honra, que não se encontra em nenhuma das 

situações previstas no n.º 1, do artigo 55.º, do Código dos Contratos Públicos.  

5 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações 

implica, consoante o caso, a exclusão da proposta apresentada ou a caducidade da 

adjudicação que eventualmente sobre ela recaia e constitui contraordenação muito 

grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode 

determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como 

candidato, como concorrente ou como membro do agrupamento candidato ou 

concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação de contratos 

públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de 

procedimento criminal.  

6 — Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do 

disposto no artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos, a apresentar os documentos 



 

 11 

comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e 

h) do n.º 1, do artigo 55.º do referido Código.  

7 - O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos 

documentos solicitados nos termos do número anterior, por motivo que lhe seja 

imputável, determina a caducidade da adjudicação que eventualmente recaia sobre a 

proposta apresentada e constitui contraordenação muito grave, nos termos do artigo 

456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção 

acessória de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou 

como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento 

adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à 

entidade competente para efeitos de procedimento criminal. 

-.. (local), ... (data), ... [assinatura (9)]. 
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ANEXO II 

Modelo de declaração (a que se refere a alínea a) do nº. 1, do artigo 81.º do CCP) 

1 -... (nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade 

adjudicatário (a) no procedimento de ...(designação ou referência ao procedimento em 

causa), declara, sob compromisso de honra, que não se encontra em nenhuma das 

situações previstas no n.º 1, do artigo 55.º, do Código dos Contratos Públicos. 

2 - O declarante junta em anexo o sítio da Internet onde podem ser consultados os 

documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas 

alíneas b), d) e) e i), do artigo 55.º, do Código dos Contratos Públicos. 

3 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações 

implica a caducidade da adjudicação e constitui contraordenação muito grave, nos 

termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a 

aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como candidato, 

como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em 

qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo 

da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal. 

... (local), ... (data), ... [assinatura (º)]. 

 


