
 

 

Agrupamento de Escolas de Azeitão - 171049 
Escola Básica de Azeitão 

Escola Básica de Brejos do Clérigo 
Jardim de Infância de Casal de Bolinhos 

Escola Básica de Vila Nogueira de Azeitão 
Escola Básica de Vila Fresca de Azeitão 

Escola Básica de Vendas de Azeitão 
Escola Básica da Brejoeira 

 

 

 

 

 

Sede – Rua António Maria de Oliveira Parreira, Vila Nogueira de Azeitão, 2929-501 AZEITÃO 
e-mail – aveazeitao@gmail.com , tel. 212197170, fax 212191115 

 

Procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchimento de dois postos de trabalho em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para carreira e categoria de assistente técnico 

Entrevista Profissional de Seleção 

Pontuação: 4 (Reduzido), 8 (Insuficiente), 12 (Suficiente), 16 (Bom), 20 (Elevado) 

CANDIDATA  

JÚRI  Data: 05/04/2022 

 

Visa avaliar de forma objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos comportamentais evidenciados durante a 
interação estabelecida entre o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a capacidade de 
comunicação e de relacionamento interpessoal. 

 20 valores - Revela sempre capacidade para interagir, adequadamente, com pessoas com diferentes características, 
manifestando sempre uma atitude facilitadora do relacionamento interpessoal; 

 16 valores - Revela quase sempre capacidade para interagir, adequadamente, com pessoas com diferentes características, 
manifestando quase sempre uma atitude facilitadora do relacionamento interpessoal; 

 12 valores - Revela muita vezes capacidade para interagir, adequadamente, com pessoas com diferentes características, 
manifestando muitas vezes uma atitude facilitadora do relacionamento interpessoal; 

 8 valores - Revela pouca vezes capacidade para interagir, adequadamente, com pessoas com diferentes características, 
manifestando pouca vezes uma atitude facilitadora do relacionamento interpessoal; 

 4 valores – Não revela capacidade para interagir, adequadamente, com pessoas com diferentes características. 

 

PERGUNTAS 

1 – Já alguma vez fez este tipo de trabalho? 

2 – Que programas informáticos conhece para poder trabalhar como Assistente Técnico? 

3 – De que forma reagiria, em termos de atendimento ao público, na Secretaria, se chegasse 

alguém muito exaltado a querer uma resposta imediata sobre um assunto relacionado com o seu 

educando? 

4 – Como se caracteriza para desempenhar as funções de Assistente Técnico neste Agrupamento? 

5 – Conhece as escolas que compõem o nosso Agrupamento de Escolas? 

6 – Por que motivo(s) considera ser a pessoa indicada para ser selecionada neste procedimento 

concursal? 

 

PONTUAÇÃO  

 

mailto:aveazeitao@gmail.com

