
 
 

 
 
 
 

MUNICÍPIO DE MOIMENTA 
DA BEIRA 

 
 
 

Anúncio de procedimento n.º________ 
 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA ENTIDADE ADJUDICANTE 

Designação da entidade adjudicante: Município de Moimenta da Beira 

NIPC: 506664686 

Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Municipio de Moimenta da Beira 

Endereço: Largo do Tabolado 

Código postal: 3620-324 

Localidade: 

Moimenta da Beira 

País: PORTUGAL 

NUT III: PT185 

Distrito: Viseu 

Concelho: Moimenta da Beira 

Freguesia: Moimenta da Beira 

Telefone:  254520070 

Fax: 254520071 

Endereço Eletrónico: geral@cm-moimenta.pt 

 

 
2 - OBJETO DO CONTRATO 

Designação do contrato: a aquisição de serviços, na modalidade de contrato de avença, nos domínios da educação, no 

âmbito da psicologia, da animação sóciocultural, da educação e da terapia da fala, cujo trabalho se centra na interação 

desenvolvida entre estas áreas, em equipa multidisciplinar, e cujos serviços prestados resultem em favor de uma melhor 
qualificação dos alunos das escolas no Município de Moimenta da Beira, distribuído pelos seguintes lotes: Lote A– 

Psicologia; Lote B- Animação Sóciocultural; Lote C– Educação; Lote D- Terapia da Fala. 
Tipo de Contrato: Aquisição de Serviços. 
Preço base do procedimento: Sim 
Valor do preço base do procedimento de cada lote (A, B, C e D):  € 33.000,00 (trinta e três mil euros), que não inclui o imposto sobre o 
valor acrescentado  
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos)  
Objeto principal 
Vocabulário principal: 80410000 

 
 

3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS 

Referência interna:  

O contrato envolve aquisição conjunta (com várias entidades)?  Não 

Contratação por lotes: Sim 

O contrato é adjudicado por uma central de compras:  Não 

O concurso destina-se à celebração de um acordo quadro:  Não 

É utilizado um leilão eletrónico:  Não 

É adotada uma fase de negociação:  Não 

 
 
4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS VARIANTES:  Não 

 
 

5 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

País: PORTUGAL 

NUT III: PT185 

Distrito: Viseu 

Concelho: Moimenta da Beira 
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6 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

Prazo: 22 Meses 

O contrato é passível de renovação? Não 

 
 
7 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

7.1 - Habilitação para o exercício da atividade profissional 

Sim 

Tipo: 

Conforme consta nos artigo 6.º e 16º., do Programa de 

Concurso.  

Descrição: 

Os documentos mencionados no artigo 6.º e 16º., do Programa de Concurso, respetivamente "Documentos que constituem a Proposta" e 
“Documentos de habilitação”. 

 
7.2 - Informação sobre contratos reservados 

O contrato está reservado a entidades e fornecedores cujo objetivo principal seja a integração social e profissional de pessoas com 

deficiência ou desfavorecidas? 

Não 

 
 
8 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO, PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

8.1 - Consulta das peças do concurso 

Designação do serviço da entidade adjudicante onde se encontram disponíveis as peças do concurso para consulta dos 

interessados:  Câmara Municipal de Moimenta da Beira 

Endereço: Largo do Tabolado  

 Código postal: 3620 324 

Localidade: Moimenta da Beira 

Telefone: 254520070 

Fax: 254520071 

Endereço Eletrónico: geral@cm-moimenta.pt 

8.2 - Fornecimento das peças do concurso, apresentação dos pedidos de participação e apresentação das propostas 

Plataforma eletrónica utilizada pela entidade adjudicante:  

(https://www.acingov.pt) 

 
 
9 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

Até às _______  do décimo dia a contar da data de envio do presente anúncio para publicação no Diário da República. 

 
 
10 - PRAZO DURANTE O QUAL OS CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A MANTER AS RESPETIVAS PROPOSTAS 

66 dias a contar do termo do prazo para a apresentação das propostas 

  
 

11 – 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. 
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; 
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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:  
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 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. 

 

 

12 – CLASSIFICAÇÃO FINAL  

 

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

Em que: 

CT = Capacitação Técnica 

E = Entrevista  

 

13 - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: 

Não 

 
 

14 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

Designação: Municipio de Moimenta da Beira  

Endereço: Largo do Tabolado 

Código postal: 3620 324 

Localidade: Moimenta da Beira 

Telefone:  254520070 

Fax: 254520071 

Endereço Eletrónico: geral@cm-moimenta.pt 

 
 
 
15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 

 
 

16 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO DIZ RESPEITO TAMBÉM É PUBLICITADO NO JORNAL OFICIAL DA 

UNIÃO EUROPEIA: 
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Não 

 
 
 
 

 
17 - OUTRAS INFORMAÇÕES 

Serão usados critérios ambientais: Não 

 
 

18 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO 

Nome: José Eduardo Lopes Ferreira 

Cargo: Presidente da Câmara Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


