
Recrutamento por mobilidade entre órgãos e serviços de 

um assistente técnico administrativo (m/f) 

Ata de critérios 

O júri do procedimento reunido no dia 24 de maio de 2022, deliberou adotar os seguintes 

critérios de apreciação das candidaturas: 

A seleção dos candidatos será efetuada por Avaliação Curricular (AC) com base na análise do 

curriculum vitae apresentado e Entrevista Profissional de Seleção (EPS), com a fórmula de 

ponderação: CF = 0,50 (AC) +0,50 (EPS) 

1- Avaliação Curricular 

A aná lise curricu lar tem carácter eliminatório e apenas os candidatos pré-se lecionados serão 

contactados para a realização da entrevista profissional de seleção. 

1.1. Fatores de Ava liação 

- Habilitações Académicas (HA) 

- Formação Profissional (FP) 

- Experiência Profissional (EP) 

- Avaliação de Desempenho (AD) 

Critérios de apreciação e ponderação dos fatores de ava liação: 

Este método será valorado na escala de O a 20 valores seguindo a aplicação da fórmula e o 

seguinte critério, se o trabalhador já desempenhou estas funções: 

AC = HAB + FP + 2EP + AD 
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sendo: 

HAB = Habilitação Académica: onde se pondera a titularidade de grau académico ou nível de 

qualificação certificado pelas entidades competentes; 

Os candidatos deverão ser detentores de nível habilitacional de grau de complexidade funcional 

2 (Ensino Secundário), não havendo possibilidade de substituição da habilitação académica. 

- Habilitações académicas de grau exigido à candidatura (ensino secundário) - 15 valores; 

- Habilitação de grau superior - 20 valores. 

FP = Formação Profissional: considerando-se as áreas de formação e aperfeiçoamento 

profissional relacionadas com as exigências e as competências necessárias ao exercício da 

função: 



Os candidatos que obtenham uma valoração inferior a 9,5 valores, no método de seleção acima 

referido (Avaliação Curricular), consideram-se excluídos do procedimento, não lhes sendo 

aplicado o método seguinte. 

2 - Entrevista Profissional de Seleção 

A Entrevista Profissional de Seleção visa avaliar de forma objetiva e sistemática, a experiência 

profissional e aspetos comportamentais evidenciados durante a interação estabelecida entre 

entrevistador e entrevistado, nomeadamente os relacionados com a capacidade de 

comunicação e de relacionamento interpessoal. 

2.1. Critérios de avaliação 

Critério 1 - Atitude: Avalia o comportamento do candidato em termos de capacidade de 

trabalho em equipa, capacidade de gestão de conflitos, capacidade de persuasão, apresentação 

e confiança (ponderação de 15%): 

a) Atitude desadequada - Classificação: insuficiente (4 valores) 

b) Atitude pouco adequada - Classificação: reduzido (8 valores) 

c) Atitude adequada - Classificação: suficiente (12 valores) 

d) Atitude muito adequada - Classificação: bom (16 valores) 

e) Atitude excelente - Classificação: elevado (20 valores) . 

Critério 2 - Conhecimentos, formação e motivação para o exercício da função (ponderação de 

20%): 

a) Ausência de conhecimentos/ formação ou de motivação - insuficiente (4 valores) 

b) Poucos conhecimentos/ formação ou motivação - reduzido (8 valores) 

c) Bons conhecimentos/ formação e boa motivação - suficiente (12 valores) 

d) Muito bons conhecimentos/ formação e motivação - bom (16 valores) 

e) Excelentes conhecimentos/ formação e motivação - elevado (20 valores) 

Critério 3 - Experiência na área em que é aberto o procedimento (ponderação de 50%): 

a) Ausência de experiência - insuficiente (4 valores) 

b) Pouca experiência - reduzido (8 valores) 

c) Experiência Suficiente - suficiente ( 12 valores) 

d) Experiência relevante - bom (16 valores) 


