ENTREVISTA PROFISSIONAL DE SELEÇÃO ‐ FICHA INDIVIDUAL
ANEXO II ‐ Grelha Individual de Avaliação – Ata n.º 1 ‐ Procedimento Concursal para preenchimento de um (1) posto de trabalho para a carreira categoria de
técnico superior do mapa de pessoal do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I.P.
Nome do/a Candidato/a:
Aviso:

Classificação Final:

Classificação Nominal do Júri *

Critérios de
Avaliação

Presidente

1º Vogal

2º Vogal

Nível
Classificativo
por maioria

Classificação
Quantitativa
correspondente
**

Fundamentação da decisão:

Enquadramento
Profissional
Características
Pessoais
Comunicação
Motivação para
a Função
* Níveis Classificativos: Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente. ** Níveis Correspondentes: 20, 16, 12, 8 e 4 valores

RESUMO DOS TEMAS ABORDADOS:

de forma
ANABELA Assinado
digital por ANABELA
DE ALMEIDA DE ALMEIDA COSTA
Dados: 2022.06.14
COSTA
15:23:30 +01'00'

FÁTIMA DO
ROSÁRIO
GASPAR DE
MOURA

Assinado de forma
digital por FÁTIMA
DO ROSÁRIO
GASPAR DE MOURA
Dados: 2022.06.14
15:32:59 +01'00'

FLORBELA
LUCIANO BENTO

Assinado de forma digital por
FLORBELA LUCIANO BENTO
Dados: 2022.06.14 16:02:11
+01'00'

Motivação para a função ‐ avalia a
motivação revelada pelo candidato para a
integração no posto de trabalho em
concurso, bem como as suas perspectivas e
conhecimentos sobre o mesmo.

Revela excelente capacidade de expressão oral,
sendo claro e preciso no discurso. Presta
informações e esclarecimentos com exactidão e
objectividade. Revela estar preparado para a
entrevista mostrando facilidade na descrição
das actividades e projectos que desempenhou.

Revela elevado interesse e capacidade de
integração no funcionamento do serviço.
Detém conhecimentos elevados sobre o
posto de trabalho a ocupar tendo
pesquisado dados sobre o mesmo.

Bom
16 Valores

Regra geral, expressas as suas ideias de forma
clara e precisa. Denota rigor na apresentação de
informações e esclarecimentos, na maioria das
vezes.

Revela capacidade de integração no
funcionamento
do
serviço.
Tem
conhecimentos sobre o posto de trabalho.

Suficiente
12 Valores

Evidencia possuir conhecimentos práticos e
técnicos que lhe permitem corresponder,
algumas vezes, às exigências da função. Detém
alguma prática nas funções a desempenhar.

Expressas as suas ideias de forma regular. A
apresentação
de
informações
e
esclarecimentos é satisfatória.

Manifesta alguma capacidade de integração
no funcionamento do serviço. Tem
conhecimentos satisfatórios sobre o posto
de trabalho.

Denota poucos conhecimentos práticos e
técnicos que lhe permitam corresponder às
exigências da função. Detém pouca prática
profissional nas funções a desempenhar.

Evidencia
algumas
dificuldades
de
relacionamento, gerando por vezes alguns
conflitos. Dificuldades em apresentar um
comportamento conciliador.

Evidencia algumas dificuldades em expressar
oralmente as suas ideias. A apresentação de
informações e esclarecimentos apresenta
dificuldades de precisão.

Revela fraca capacidade de integração no
funcionamento
do
serviço.
Tem
conhecimentos insuficientes sobre o posto
de trabalho a ocupar.

Não apresenta conhecimentos práticos e
técnicos exigidos pela função, pelo que são
grandes as dificuldades em fundamentar as
questões colocadas em entrevista. Sem
experiência profissional nas funções a
desempenhar.

Gera conflitos com frequência, demonstrando
muitas dificuldades de relacionamento. Denota
ausência de autoconfiança e adversidade à
mudança.

Evidência grandes dificuldades de expressão,
sendo as informações e esclarecimentos
apresentados de forma dispersa e confusa.

Revela incapacidade de integração no
funcionamento do serviço. Evidencia
ausência de conhecimentos sobre o posto de
trabalho a ocupar.

Insuficiente
4 Valores

Elevado
20 Valores

Classificação

Comunicação ‐ avalia a capacidade de
comunicação e postura pessoal do candidato,
ao nível de expressão, fluência verbal, coerência
e objectividade do discurso e riqueza vocabular.

Demonstra possuir conhecimentos práticos e
técnicos necessários às exigências do posto de
trabalho. A experiência profissional anterior
permite‐lhe responder de forma exemplar às
questões que lhe são colocadas. Detém muita
prática
profissional
nas
funções
a
desempenhar.
Evidencia possuir conhecimentos práticos e
técnicos que lhe permitem, regra geral,
corresponder às exigências da função. Detém
prática
profissional
nas
funções
a
desempenhar.

Características Pessoais – avaliam o
comportamento do candidato ao nível das
características
pessoais,
consideradas
fundamentais para uma boa adequação ao
posto
de
trabalho
em
concurso,
nomeadamente a sua capacidade de
relacionamento interpessoal, trabalho em
equipa, adaptação e melhoria, proatividade e
dinamismo, tolerância à pressão.
Apresenta‐se muito prestável estabelecendo
um relacionamento exemplar, correcto, cordial
e bem aceite por todos. Reage de forma muito
positiva às mudanças. Denota autoconfiança e
elevada capacidade de trabalho mesmo em
ambiente de pressão. Integra‐se muito bem em
equipas de constituição variada.
Contribuiu para manter o bom ambiente
durante a entrevista. Estabeleceu um
relacionamento bem aceite por todos e regra
geral, procurou manter a relação cordial. Reage
de forma positiva à mudança com boa
capacidade de trabalho em ambiente de
pressão. Gosta de trabalhar em equipa.
Durante a entrevista, estabeleceu um
relacionamento
regular
com
os
entrevistadores. As interacções que manteve
foram satisfatórias, na sua maioria.

Reduzido
8 Valores

Descrição dos Critérios de Avaliação:
Enquadramento Profissional – avalia a
coerência do percurso profissional, a
adequação da sua formação académica e
profissional e a experiência do mesmo em
tarefas relevantes para o posto de trabalho em
concurso.

de forma
ANABELA DE Assinado
digital por ANABELA
DE ALMEIDA COSTA
ALMEIDA
Dados: 2022.06.14
COSTA
15:23:57 +01'00'

FÁTIMA DO
ROSÁRIO
GASPAR DE
MOURA

Assinado de forma
digital por FÁTIMA DO
ROSÁRIO GASPAR DE
MOURA
Dados: 2022.06.14
15:33:19 +01'00'

FLORBELA
LUCIANO BENTO

Assinado de forma digital por
FLORBELA LUCIANO BENTO
Dados: 2022.06.14 16:02:30 +01'00'

