
 

 

Agrupamento de Escolas de Azeitão - 171049 
Escola Básica de Azeitão 

Escola Básica de Brejos do Clérigo 
Jardim de Infância do 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 um posto de trabalho em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para carreira e categoria de assistente técnico 

Entrevista Avaliação de Competências 

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

 

CANDIDATA  

JÚRI  Data: 05/04/2022 

 

A Entrevista Avaliação de Competências (EAC) visa avaliar, numa relação interpessoal, informações sobre comportamentos 
profissionais diretamente relacionados com as competências essenciais para o exercício da função. 

 20 valores - Revela sempre capacidade para aplicar, de forma adequada, os conhecimentos e experiência profissional 
essenciais para o desempenho das suas tarefas e atividades; 

 16 valores - Revela muitas vezes capacidade para aplicar, de forma adequada, os conhecimentos e experiência 
profissional essenciais para o desempenho das suas tarefas e atividades; 

 12 valores - Revela algumas vezes capacidade para aplicar, de forma adequada, os conhecimentos e experiência 
profissional essenciais para o desempenho das suas tarefas e atividades; 

 8 valores - Revela raramente capacidade para aplicar, de forma adequada, os conhecimentos e experiência profissional 
essenciais para o desempenho das suas tarefas e atividades; 

 4 valores – Nunca revela capacidade para aplicar, de forma adequada, os conhecimentos e experiência profissional 
essenciais para o desempenho das suas tarefas e atividades. 

 

PERGUNTAS 

 

1 – Quais são as principais funções de um Assistente Técnico? 

2 – Que áreas são abrangidas no desempenho de funções de um Assistente Técnico? 

3 – Que programas conhece para o desempenho da função em questão? 

4 – Como avalia a sua capacidade de decisão? 

5 – Como reage perante um conflito no seu local de trabalho? 

PONTUAÇÃO  
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