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Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar  

no Município de Moimenta da Beira      

 
 

PARECER PRÉVIO 
 
 

Tendo em conta o enquadramento legal fixado no artigo 36º., do Código dos Contratos Públicos, adiante designado por CCP, o 

procedimento de formação de qualquer contrato inicia-se com a decisão de contratar, a qual deve ser fundamentada e cabe ao órgão 

competente para autorizar a despesa inerente ao contrato a celebrar.  

Assim, cumprindo este desiderato, sempre se refere que o Município de Moimenta da Beira decidiu apostar no desenvolvimento de uma 

abordagem de intervenção sistémica e holística do aluno e da problemática do insucesso e abandono escolar. Para o efeito, foi 

delineado um plano integrado de combate ao insucesso que integra a estruturação de uma equipa multidisciplinar de 4 técnicos, 

constituída por um psicólogo, um animador sociocultural, um técnico de educação e um terapeuta da fala, que promoverá o 

desenvolvimento de novas metodologias e conteúdos pedagógicos, bem como a construção de uma ferramenta de monitorização de 

todo o meio escolar, visando a criação e ativação de respostas dirigidas aos alunos em situação de risco e de perigo de insucesso 

escolar e respetivas famílias.  

Nos termos dos artigos 10.º e 32.º, ambos do Anexo da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, os órgãos e serviços podem celebrar contratos 

de prestação de serviços nas modalidades de contratos de tarefa e avença quando reunidos os requisitos definidos no n.º 1 do referido 

artigo 32.º, sendo que os contratos de avença têm como objeto prestações sucessivas no exercício da profissão liberal, com retribuição 

certa mensal, podendo ser feito cessar a todo o tempo por qualquer das partes, mesmo quando celebrado com cláusula de prorrogação 

tácita, com aviso prévio de 60 dias e sem obrigação de indemnizar.  

Ora, em cumprimento do disposto no nº. 8, do artigo 63º., da Lei nº. 71/2018, de 31 de dezembro de 2018 – Lei do Orçamento do 

Estado para 2019 – faço notar que se revela inconveniente o recurso a qualquer modalidade de vínculo de emprego público, porque o 

que se pretende assegurar não são funções permanentes e duradouras, mas sim uma prestação de serviços com um horizonte 

temporal claramente definido.  

Assim sendo, como de facto é, consigna-se o caráter não subordinado da prestação de trabalho, na medida em que a mesma se vai 

exercer com autonomia e sem estar sujeita à disciplina e à direção do Câmara Municipal e sem subordinação a horário de trabalho. 

Por último, existe cabimento orçamental para a despesa plurianual, que se estima concretizar no ano de 2019 em dois meses 

(novembro e dezembro) e, nos anos de 2020 e 2021, durante 10 meses, tendo em conta que a atividade se suspende nos meses de 

julho e agosto, nos termos da dita candidatura. 

 Nesta conformidade, entende o signatário que existem condições para emissão de parecer prévio favorável à contratação em causa, 

ao abrigo da competência que me é conferida pelo nº. 7, do artigo 63º., da Lei nº. 71/2018, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado 

para 2019), ao mesmo tempo que, considerando a competência que também me é conferida pela alínea a), do nº. 1, do artigo 18º., do 

Decreto-Lei nº. 197/99, de 8 de junho, determino a abertura de concurso público para contratação de quatro técnicos, em regime de 

prestação de serviços, na modalidade de contrato de avença, ao abrigo dos artigos 10.º e 32.º, da Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, em conjugação com os artigos 16º. e 450º., do 
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Código dos Contratos Públicos, com um preço base (máximo) de € 132.000,00 (cento e trinta e dois mil euros), calculado de forma a 

acumular a despesa durante 22 meses de vigência dos respetivos contratos a celebrar com os supra mencionados 4 técnicos, nos 

seguintes termos e condições:  

 
1. Áreas a preencher por lotes 
 

1.1. Lote A – Psicologia – 1 técnico; 

1.2. Lote B – Animação sociocultural / Educação Social – 1 técnico; 

1.3. Lote C – Educação / Ciências Sociais – 1 técnico; 

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

 
2. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS 
 
2.1. Lote A – Licenciatura em Psicologia; 

2.2. Lote B – Licenciatura em Animação SocioCultural ou Educação Social; 

2.3. Lote C – Licenciatura em Educação ou Ciências Sociais; 

2.4. Lote D – Licenciatura em Terapia da Fala ou Ocupacional ou da Saúde. 

 
3. REQUISITOS GERAIS 
 
3.1. Para os Lotes A, B, C e D: 

- Os definidos no artigo 17º., da Lei nº. 35/2014, de 20 de junho;   

 - Disponibilidade para trabalhar no âmbito da equipa multidisciplinar do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar 

no Município de Moimenta da Beira, nos termos e condições das Especificações Técnicas do Caderno de Encargos, bem assim como 

demonstrar ter;  

- Flexibilidade de horários; 

- Facilidade de deslocação para os estabelecimentos de ensino e para as reuniões das equipas multidisciplinares no Município de 

Moimenta da Beira; 

 - Forte sentido de responsabilidade e espírito de equipa. 

 
4. PREÇO BASE 
 
O preço base do presente procedimento para 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 que constituem a equipa multidisciplinar pela 

execução de todas as prestações objeto do contrato, e no prazo previsto acima referido. 

 

5. CONDIÇÕS DE PAGAMENTO 

 

O valor mensal da avença a pagar a cada um dos quatro técnicos, pela execução de todas as prestações objeto do contrato, e no prazo 

previsto acima referido, é de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros). 

 

  
6. FUNÇÕES A DESEMPENHAR   
 
6.1. Integrar a equipa multidisciplinar do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar no Município de Moimenta da 

Beira; 
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6.2. Obrigatoriedade de desempenhar funções na equipa multidisciplinar, considerando a sua formação de base, nomeadamente: 

 - Assegurar a elaboração de diagnóstico/caraterização e definição de situações problema nas Escolas do Concelho de Moimenta da 

Beira; 

 - Apresentar linhas orientadoras e metodológicas para intervenção na área própria de atuação; 

 - Colaborar na elaboração do programa de intervenção multidisciplinar das Escolas do Concelho de Moimenta da Beira, a realizar pela 

equipa multidisciplinar que vier a ser constituída; 

 - Desenvolver um conjunto diversificado de atividades, de acordo com o planeamento da equipa multidisciplinar, que visam contribuir 

para o desenvolvimento integral do aluno, intervindo a nível da prevenção, avaliação, diagnóstico, tratamento e estudo cientí fico de 

processos e perturbações associadas ao desenvolvimento psicológico, intervenção comunitária, alimentação saudável e comunicação; 

 - Realizar intervenção direta; 

 - Desenvolver trabalho colaborativo com educadores e professores na definição de medidas e respostas educativas diferenciadas; 

 - Cumprir os regulamentos internos das escolas/agrupamentos de Escolas do Concelho de Moimenta da Beira; 

 - Cumprir o plano semanal de trabalho, sendo previsível a flexibilidade de horário em função do trabalho a desenvolver junto da 

comunidade educativa do Agrupamento de Escolas do Concelho de Moimenta da Beira; 

 - Possuir perfil adequado nos atendimentos à população escolar do concelho, gestão e acompanhamento de processo, visitas 

domiciliárias, articulação com várias entidades com competência em matéria de infância e juventude, realização de relatórios, 

participação em encontros com as famílias e as várias entidades; 

 - Participar nos grupos de trabalho e reuniões com os professores e demais técnicos; 

 - Disponibilizar mensalmente ao Município de Moimenta da Beira os relatórios produzidos no âmbito do trabalho realizado. 

 
7. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
 
Para os quatro técnicos contratados que vão constituir a equipa multidisciplinar, o início da prestação de serviços está previsto para 01 

de novembro de 2019, ou, se não for possível, na data em que for celebrado o contrato, e o seu termo em 31 de dezembro de 2021. 

Tal como consta deste parecer prévio, a prestação de serviços suspende as atividades nos meses de julho e agosto, de 2020 e 2021. 

 
8. MÉTODOS DE SELEÇÃO 
 
Para adjudicação da presente prestação de serviços, serão aplicados os seguintes métodos de seleção: Capacitação Técnica (CT) e 

Entrevista (E). 

em que: 
 
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. 
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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, após aplicação da seguinte fórmula: 

E = A + B + C + D / 4 

Em que: 

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: 

• 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 
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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. 

 
9. CLASSIFICAÇÃO FINAL 
 
A classificação final dos candidatos, expressa numa escala de 0 a 20 valores, resulta da seguinte fórmula: 

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

Em que: 

CF = Classificação Final 

CT = Capacitação Técnica 

E = Entrevista  

 

10 - COMPOSIÇÃO DO JÚRI: 
 
Refªs. A, B, C e D:  

Presidente: Ricardo Inácio de Castro – Chefe da Divisão de Intervenção Social; 

Vogais Efetivos: 

António José Tavares Bondoso – Chefe da Divisão Administrativa e Rita Isabel Cardoso Caetano, Técnica Superior; 

Vogais Suplentes: 

Nuno Miguel Pereira Alves e Maria de Lourdes Moura Loureiro, Técnicos Superiores.  

 
O Presidente do Júri será substituído nas suas faltas e impedimentos pelo 1º. vogal efetivo. 
 
 
11. PEÇAS DO PROCEDIMENTO 
 
Para efeitos do presente procedimento, APROVO os seguintes documentos: 

a) Programa de Concurso; 

b) Caderno de Encargos; 

c) Anúncio de abertura do concurso público. 

 
12. PUBLICITAÇÃO 
 
Publicite-se o procedimento de concurso público, no Diário da República e na plataforma de contratação pública em uso nesta Câmara 

Municipal – ACINGOV -, nos termos legais. 

 
 

MOIMENTA DA BEIRA, 03 de outubro de 2019 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA 
 

JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA 
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