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ENTREVISTA INDIVIDUAL

Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, pelas 12 horas, no

museu municipal, núcleo sede, reuniu o júri do procedimento supra indicado, constituído

pela presidente, Maria João Pina, Chefe da Divisão de Cultura, e pelos vogais Sara

Santos Ramos e Patricia Parreira de Sousa, técnicos superiores, a fim de realizar a

entrevista individual e proceder à classificação do candidatos admitidos.

A entrevista individual visou avaliar de forma objetiva e sistemática, a experiência

profissional e aspetos comportamentais evidenciados durante a interação estabelecida

entre os elementos do júri e os candidatos, incidindo sobre os seguintes parâmetros:

a) Qualificação da Experiência Profissional (QEP) — pretende avaliar o nível de

preparação e adequação da experiência profissional do candidato;

b) Registo de Motivação e Interesse profissional (RMIP) — pretende avaliar a

capacidade de análise do candidato e respetiva fundamentação, face à resolução de

problemas hipotéticos que lhe são apresentados;

o) Capacidade de Comunicação (CC) — pretende avaliar a capacidade de

comunicação manifestada através da linguagem oral, bem como o desenvolvimento

harmonioso e lógico do discurso do candidato;

d) Relacionamento Interpessoal (RI) — pretende avaliar a capacidade relacioneI

dos candidatos, em particular para o trabalho em conjunto e a sua integração nos

objetivos e ambiente da organização.



O escalonamento por níveis, suas definições e respetiva valorização, constam do

Anexo 1 que se junta e faz parte integrante da presente ata.

A classificação, numa escala de O a 20 valores, a atribuir a cada parâmetro de

avaliação, resultou de votação nominal e por maioria, sendo o resultado final obtido

através da média aritmética simples das classificações dos parâmetros a avaliar,

EI
Classificação da Entrevista Individual

QEP RMIP CC RI

17 171

Nada mais havendo a tratar, e para constar, lavrou~se a presente ata que, depois

de lida e considerada conforme, é assinada pelos elementos do júri.
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