
 
 

Procedimento concursal comum de recrutamento para 
ocupação de quatro postos de trabalho em regime de 

contrato de trabalho por tempo indeterminado na carreira 
e categoria de assistente operacional (Aviso n.º 

10551/2019) – Resultados da Entrevista de avaliação de 
competências 

 
Dando cumprimento à segunda fase do procedimento concursal foram as entrevistas de 
avaliação de competências analisadas e avaliadas, tendo em conta que: 
EAC – com uma ponderação de 25% da nota final, visa avaliar, numa relação 
interpessoal, informações sobre comportamentos profissionais diretamente 
relacionados com as competências essenciais para o exercício da função, sendo avaliada 
segundo níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos 
quais correspondem, respetivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores, 
avaliando os seguintes parâmetros: Experiência, qualificação e motivação profissional 
(EQM); Conhecimento do serviço e das funções (CSF); Relacionamento Interpessoal (RI); 
Tolerância à pressão e à contrariedade (TPC); Realização e orientação de resultados 
(ROR); Responsabilidade e compromisso com o serviço (RCS). A classificação atribuída a 
cada parâmetro de avaliação resulta da média ponderada dos parâmetros a avaliar 
mediante a seguinte fórmula: 
 

• EQM – 10%; 

• CSF – 10%; 

• RI – 20%; 

• TPC – 20%; 

• ROR – 20%; 

• RCS – 20%. 
 
Feita a avaliação da EAC da tranche de candidatos(as) admitidos(as) a esta fase do 
procedimento concursal, tornam-se públicas as classificações e consequente lista. 
 

 

Nome Classificação Observação 

Adriana Ribeiro Faltou Não apto 

Cristina Maurício Suficiente Apto 

Filomena Alves Elevado Apto 

Leonor Marques Elevado Apto 

Mª Isabel Amado Bom Apto 



Mª Rosário Castro Suficiente Apto 

Maria Josefa Matos Faltou Não apto 

Sónia Marques Faltou Não apto 

Teresa Morgado Elevado Apto 

Vanessa Salvador Faltou Não apto 

 
Aos(Às) candidatos(as) aptos(as) nesta fase do procedimento concursal irá ser 
aplicada a terceira fase do procedimento concursal (Entrevista Profissional de 
Seleção) em calendário a comunicar por correio eletrónico. 
 

Ramada, 7 de outubro de 2019 
 

A Presidente do Júri 
 
Albertina Alvares 


