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CONTRATAÇÃO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 

Entrevistas 

 

Local: Escola Mouzinho da Silveira, sala de reuniões junto à Direção. 

Os candidatos aguardam na sala de professores e realizam a entrevista por ordem de 

chegada. 

Data e Hora: Calendário divulgado na página do Agrupamento 

Desempate: Em caso de empate o critério de desempate é a entrevista. 

Os candidatos serão, obrigatoriamente, portadores de toda a documentação que 

comprove os dados indicados nos critérios, no momento da entrevista.  

A não comparência à entrevista determina a exclusão do concurso. 

Sempre que estiverem a decorrer vários processos de seleção para a mesma área  

ou para o mesmo tipo de necessidade, os candidatos comuns a cada um dos 

processos realizarão apenas uma entrevista. 

Guião de entrevista 

Capacidade de adaptação à mudança e sentido de responsabilidade - 15 

Motivação e interesse para o exercício de funções a desempenhar/ pertinência dos 

fundamentos da candidatura 

Capacidade de intervenção e níveis de assertividade na gestão de imprevistos 

e/ou conflitos, ante a proposta de cenários reais ou hipotéticos 

Capacidade de comunicação/ expressão e clareza na transmissão das ideias e conceitos -10 

Capacidade de comunicação e auto avaliação 

Medidas propostas para articulação entre os diferentes técnicos e docentes e valores que 

considera que devem estar presentes na relação interpessoal e terapêutica -10 

Apresentação de propostas de ação transversais e interdisciplinares 

Competência e disponibilidade para desenvolvimento de atividades / projetos 

destinados à promoção do sucesso escolar e da integração/inclusão dos alunos. 

 

Portalegre, 13 de setembro de 2017. 

O Diretor 

António Luís Rocha Sequeira 
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Intérpretes 

 

Calendarização das entrevistas 

Candidatos H15 Candidatos H16 Data Hora 

 

18-09-2017 9.30h/12.00h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Portalegre, 13 de setembro de 2017 
O Diretor 
António Luís Rocha Sequeira 


