
 

 

 

Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral 
Praça do Comércio, 1149-010 Lisboa, PORTUGAL TEL + 351 21 323 46 00 FAX + 351 21 323 46 01 

Linha de Informação + 351 21 323 47 49 EMAIL geral@gpp.pt  www.gpp.pt 

Concurso limitado por prévia qualificação 

 

AQU/83/2019 

Aquisição de serviços  

Recolha e tratamento de informação de contabilidades de explorações agrícolas 

Exercício contabilístico de 2018 

* 

PROJECTO COMUNITÁRIO 

REDE DE INFORMAÇÃO DE CONTABILIDADES AGRÍCOLAS 

 

 

ANEXO I AO PROGRAMA DO CONCURSO 

MODELO DE AVALIAÇÃO DOS CANDIDATOS _ (CAPACIDADE TÉCNICA) 

 

 

1. A capacidade técnica dos candidatos será avaliada através de um sistema de pontuação, numa 

escala valorativa de 0 a 100, tendo em conta a: 

i. Experiência em prestação de serviços de recolha e tratamento de informação de 

contabilidades agrícolas em geral e no âmbito do projeto comunitário Rede de Informação 

de Contabilidades Agrícolas (RICA); 

ii. Capacidade técnica do responsável pela execução do trabalho. 

 

2. FÓRMULA DE APURAMENTO = 30% (F1) + 70% (F2) 

 

Em que: 

F1= Experiência na prestação de serviços 

F2 = Capacidade técnica do responsável 

 

2.1 A experiência na prestação de serviços (F1) é determinada com base na soma da pontuação 

prevista para os atributos de dois subfactores (SF1 e SF2), de acordo com a seguinte fórmula: 

 

F1 = SF1 + SF2 
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Em que: 

SF1= Experiência na prestação de serviços de recolha e tratamento de informação de 

contabilidades agrícolas; 

SF2= Experiência na prestação de serviços de recolha e tratamento de informação de 

contabilidades agrícolas no âmbito do projeto comunitário RICA. 

 

 

Subfactores 
 

Experiência (anos) Pontuação 

 4 ou 5 25 

SF1 3 20 

 2 15 

 1 10 

 4 ou 5 75 

SF2 3 50 

 2 40  

 1 25 

 

 

2.2 A capacidade técnica do responsável pela execução do trabalho (F2) é determinada com 

base na soma da pontuação prevista para os atributos de três subfactores (SF1, SF2 e SF3), de 

acordo com a seguinte fórmula: 

 

 

F2 = 20% (SF1) + 30% (SF2) + 50% (SF3) 

 

Em que: 

SF1= Nível de escolaridade 

SF2= Formação profissional agrícola 

SF3= Formação Gestagro, reconhecida pelas DRAP 
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Subfactor Critérios Pontuação 

SF1 

Bacharelato/Licenciatura  100 

12.º Ano de escolaridade 60 

9.º Ano de escolaridade 50 

4.º Ano de escolaridade 40 

Subfactor Critérios Pontuação 

SF2 

Curso secundário ou 

superior agrícola  
100 

Cursos ou ações de 

formação profissional 

relacionados com a 

atividade agrícola 

50 

Exclusivamente prática 30 

SF3 
Tem 100 

Não tem 0 

 

 

2.3 A candidatura será excluída se a pontuação final da capacidade técnica for inferior a 50.  

 

2.4 No caso de agrupamentos de candidatos, a pontuação final da capacidade técnica do 

agrupamento corresponde à média aritmética da pontuação da capacidade técnica de cada dos 

seus membros. 

 

2.5 A candidatura será, igualmente, excluída se a pontuação final de qualquer um dos membros de 

um agrupamento for inferior a 50, ainda que a média aritmética da pontuação da capacidade 

técnica de todo o agrupamento seja igual ou superior a 50 pontos. 

 

3. Será utilizado como factor de desempate o número de anos de experiência utilizado para cálculo 

da pontuação obtida em SF2-Experiência na prestação de serviços de recolha e tratamento de 

informação de contabilidades agrícolas no âmbito do projeto comunitário RICA. 
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