
Anexo à Ata n.º 1 

Procedimento concursal - Assistente Técnico - 3 postos trabalho (deliberação CD 14 de dezembro de 2021) 

Ficha de Entrevista Profissional de Selecção 

ICandidato(a): 

I Resumo dos temas abordados: 

Serão consideradas as motivações, profissionais e outras, dos candidatos, face às exigências do cargo a que se candidatam, bem 
Pontuação: 

MOTIVAÇÃO PROFISSIONAL: 
como a sua iniciativa, dinamismo e capacidade de ultrapassar os seus próprios problemas para se dedicar a uma tarefa, e a 
responsabilidade do cargo que exerce, a nível individual ou em trabalho de equipa, manifestada pelo sentido de disponibilidade, 
capacidade de julgar, de coordenar e de disciplinar 

Elevado Bom Suficiente: Reduzido Insuficiente 

20 valores 16 valores. 12 valores 8 valores. 4 valores 
Demonstração inequívoca de elevados Demonstração de interesses e gostos Demonstração de interesses e gostos Demonstração inequívoca de interesses e Demonstração inequívoca de interesses 
interesses e gostos, bem polarizados, polarizados, escolha de objectivos e polarizados, escolha de objectivos e meios gostos pouco polarizados, escolha deficiente e gostos mal polarizados, incapacidade 
escolha de objectivos e meios adequados, meios adequados, bom espírito de adequados, bom espírito de iniciativa e de objectivos e meios adequados, deficiente para escolha de objectivos e meios 
elevado espírito de iniciativa e sentido das iniciativa, disponibilidade e sentido das sentido de disponibilidade e das espírito de iniciativa e alguma adequados, inexistência de iniciativa e de 
responsabilidades. Posse inequívoca de responsabilidades. Posse de boa direcção responsabilidades . Posse de boa direcção e disponibilidade para a resolução das tarefas disponibilidade total para a resolução das 
elevada direcção e intensidade vocacional, e intensidade vocacional demonstrando intensidade vocacional demonstrando rotineiras. Posse de insuficiente direcção e tarefas rotineiras. Posse de inequívoca 
demonstrando razões e interesses múltiplos interesses lógicos pelo cargo a concurso interesse aceitável pelo cargo a concurso intensidade vocacional demonstrando pouco desmotivação e desinteresse pelo cargo 
pelo cargo a concurso interesse pelo cargo a concurso a concurso 

--

Considera, através das intervenções oportunas e interesse pelas situações, o sentido de prioridade nas respostas, o aprofundamento 
Pontuação: 

SENTIDO CRíTICO: lógico ou fuga na abordagem dos problemas, bem como as opções tomadas e respectiva fundamentação e a argumentação perante 
uma situação-problema. 

Elevado Bom Suficiente: Reduzido Insuficiente 

20 valores 16 valores. 12 valores 8 valores. 4 valores 
Abordagem fácil e profunda das questões Abordagem profunda das questões Abordagem aceitável das questões Abordagem sofrível das questões Fuga às questões apresentadas, nula 
apresentadas e elevadas capacidades de apresentadas e boas capacidades de apresentadas, e boas capacidades de apresentadas, deficiente capacidade de capacidade de fundamentação com 

I 

argumentação e fundamentação, com lógica argumentação e de fundamentação, com argumentação e de fundamentação, com fundamentação e argumentação titubeante, multas duvidas e incertezas, e manifesta 
irrefutável , perante uma situação-problema lógica, perante uma situação-problema lógica aceitável, perante uma situação- sem convicção ou solução perante uma falta de argumentação, perante uma 

problema situação-problema situação-problema 

~ 
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EXPRESSÃO E FLUÊNCIA VERBAIS: Analisa e pondera a sequência lógica do raciocínio e a fluência e riqueza da expressão verbal. 
Pontuação: 

Elevado Bom Suficiente: Reduzido Insuficiente 
20 valores 16 valores. 12 valores 8 valores. 4 valores 

Elevada qualidade de expressão e fluência Muito boa qualidade de expressão e Boa qualidade de expressão e fluência Fraca qualidade de expressão e de fluência Deficiente qualidade de expressão e 
verbais manifestadas através da utilização fluência verbais manifestadas através da verbais, manifestadas através de verbais manifestadas através de vocabulário fluência verbais manifestadas através de 
de vocabulário rico, da transmissão muito utilização de bom e rigoroso vocabulário, vocabulário corrente, da transmissão corrente, da transmissão pouco clara ou vocabulário muito pobre, de dificuldade I 

clara de um ponto de vista e de grande da transmissão clara de um ponto de vista relativamente clara de um ponto de vista e confusa de um ponto de vista e de clara na transmissão de um ponto de 
capacidade de articulação das ideias em e de boa capacidade de articulação das de razoável capacidade de articulação das deficiente capacidade de articulação das vista e de total incapacidade de 
exposição. ideias em exposição ideias em exposição ideias em exposição articulação das ideias em exposição 

Considera e pondera o nível de desenvolvimento e variedade de conhecimentos profissionais apreendidos no exercício efectivo das Pontuação: 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: funções desempenhadas em actividades anteriores ao concurso e a sua utilidade para o exercício do cargo a que concorre, 

nomeadamente no que concerne aos conhecimentos adquiridos na área da informática. 

Elevado Bom Suficiente: Reduzido Insuficiente 
20 valores 16 valores. 12 valores 8 valores. 4 valores 

Revela grande variedade, profundidade e Revelou variedade e profundidade de Revela experiência em actividades Revela alguma experiência não Revela experiência pouco variada e não 
riqueza de experiência em actividades experiência em actividades relevantes relevantes para o exercício das funções aprofundada, conjugada com poucos aprofundada, conjugada com poucos 
relevantes para o exercício das funções, para o exercício das funções conjugada conjugada com conhecimentos profissionais conhecimentos profissionais úteis para as conhecimentos profissionais úteis para 
conjugada com aprofundados com bons conhecimentos profissionais de úteis para as funções a exercer, permitindo funções a exercer, permitindo prognosticar as funções a exercer, permitindo 
conhecimentos profissionais de muita muita utilidade para as funções a exercer, prognosticar alguma capacidade de alguma capacidade de adaptação ao prognosticar deficiente capacidade de 
utilidade para as funções a exercer, permitindo prognosticar grande adaptação ao trabalho trabalho adaptação ao trabalho 
permitindo prognosticar elevada capacidade capacidade de adaptação ao trabalho. 
de adaptação ao trabalho 

rundamentação: 

EPS=(MP+SC+EFV+EP)/4 = ( E10+E16+E22+E28)/4= o valores 

Data: 21 de dezembro de 2021 o Júri 
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